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ΕΙΑΓΩΓΗ
«Πάντεσ άνκρωποι του ειδζναι ορζγονται φφςει»
(Όλοι οι άνκρωποι από τθ φφςθ τουσ
επικυμοφν να γνωρίςουν).
α

(Αριςτοτζλθσ, Μετά τα φυςικά Αϋ 980 ).

Ο Αριςτοτζλθσ είχε ειςθγθκεί τθ βαςικι αρχι που ζμεινε γνωςτι ωσ το «τόδε τί».
Πταν δείξεισ προσ κάτι και το ταυτίςεισ και πεισ ότι αυτό είναι αυτό και όχι κάτι
άλλο, τότε το γνωρίηεισ. Δθλαδι θ γνϊςθ ζχει πάντοτε ςχζςθ με κάποια ταφτιςθ.
Από τθ ςτιγμι που χάνεται θ ταυτότθτα ενόσ αντικειμζνου χάνεται και θ γνϊςθ.
Επομζνωσ θ ταυτότθτα ενόσ αντικειμζνου ι όντοσ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ
για τθ γνϊςθ.
Θ γνϊςθ ωσ ταφτιςθ των όντων είναι δφο ειδϊν:
Α. Θ γνϊςθ των πραγμάτων, των όντων που μασ παρουςιάηονται ωσ αντικείμενα, τα
ταυτίηουμε, τα γνωρίηουμε δθλαδι με τθ μζκοδο τθσ απομόνωςθσ από τα άλλα
αντικείμενα, τθσ περιγραφισ των ιδιοτιτων και των χαρακτθριςτικϊν τουσ με βάςθ
τθν γενικότερθ εμπειρία που ζχουμε. Τα εντάςςουμε ςε ζνα πλζγμα ςχζςεων με
άλλα αντικείμενα τα οποία γνωρίηουμε.
Β. Θ γνϊςθ των προςϊπων, ωσ ταφτιςθ ενόσ όντοσ εν ελευκερία και αγάπθ. Εν
ελευκερία γιατί το όν αυτό δεν μασ επιβάλλει τθν παρουςία του, τθν αναγνϊριςι
του. Πχι γιατί ζχει οριςμζνα χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ που πρζπει να
γνωρίςουμε, αλλά γιατί ελεφκερα μασ αποκαλφπτει τον εαυτό του και εμείσ
ελεφκερα πάλι, το ταυτίηουμε και αναγνωρίηουμε τθν φπαρξι του. Και εν αγάπθ
ςθμαίνει ότι αποκτοφμε τθν ταφτιςθ του άλλου μζςα από μια ςχζςθ αγαπθτικι. Το
άλλο ον μασ είναι απολφτωσ απαραίτθτο για τθν ίδια μασ τθν φπαρξθ. Γνωρίηουμε
κάποιον όχι με τθ μορφι μιασ απρόςωπθσ δφναμθσ, θ οποία επιβάλλει τθν
παρουςία τθσ λόγω των ιδιοτιτων τθσ, αλλά τον γνωρίηουμε ωσ ζνα πρόςωπο το
οποίο ςυνιςτά μζροσ μιασ αγαπθτικισ ςχζςθσ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο και
απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν φπαρξι μασ.
Ζτςι εγείρεται το ερϊτθμα πωσ είναι δυνατόν να υπάρξει γνϊςθ του όντοσ, ςτθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ του Κεοφ, μζςα από τθ χριςθ του Διαδικτφου ωσ χϊρου
απρόςωπου και ατομικοφ. Ραρόλα αυτά θ εςωτερικι διάκεςθ του ανκρϊπου και θ
τάςθ του προσ αναηιτθςθ μποροφν να τον κινιςουν ακόμθ και ςτθν γνϊςθ του
Κεοφ μζςα από χϊρουσ που φαινομενικά είναι ξζνοι προσ το αντικείμενο τθσ
αναηιτθςισ του.
Αν οι άνκρωποι είναι ςιμερα περιςςότερο εςωςτρεφείσ, χωρίσ ουςιαςτικι
επικοινωνία μεταξφ τουσ, το Διαδίκτυο είναι ζνασ χϊροσ όπου μποροφν να
εκφραςτοφν και να επικοινωνιςουν, αποφεφγοντασ τθν άμεςθ απαξίωςθ και
απόρριψι τουσ. Και αυτό γιατί δίνει τον χρόνο να επεξεργαςτεί ο άνκρωποσ τισ
πλθροφορίεσ λογικά και ςυναιςκθματικά. Αυτό, βζβαια, εγκυμονεί τον κίνδυνο του
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ψεφδουσ (άλλο να είναι ςτθν πραγματικότθτα και άλλο να δείχνει). Δθλαδι όταν
υπάρχει επικοινωνία μζςω του Διαδικτφου ο άνκρωποσ ςχθματίηει μια εικόνα με το
αντικείμενο τθσ επικοινωνίασ, το οποίο μπορεί να τον απογοθτεφςει όταν βρεκεί ςε
πραγματικι ςχζςθ και επικοινωνία μαηί του.
Το γεγονόσ τϊρα ότι μια κρθςκευτικι κοινότθτα δθλϊνει τθν ταυτότθτα και
παρουςία τθσ ς’ ζναν ψθφιακό κόςμο, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ το Διαδίκτυο,
μπορεί να κινιςει ανκρϊπουσ οι οποίοι βρίςκονται «μακριά» από τθν κοινότθτα
αυτι να τθν πλθςιάςουν, με τθν γεωγραφικι ζννοια του όρου, και να ζρκουν ςε
ςχζςθ με τα πρόςωπα και τθν πίςτθ τουσ.
Αναμφίβολα το Διαδίκτυο αποτελεί, ςιμερα, εικόνα του πραγματικοφ κόςμου. Κάκε
ςκζψθ, δράςθ και δραςτθριότθτα του ανκρϊπου (εμπόριο, οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ,
θ εκπαίδευςθ κ.ά.) ζχει μεταφερκεί και ςτον ψθφιακό κόςμο του Διαδικτφου.
Άρα λοιπόν θ καταςκευι Λςτοχϊρου από τισ κρθςκευτικζσ ομάδεσ, κρθςκείεσ και
δόγματα πθγάηει από τθν ανάγκθ τθσ διαρκοφσ παρουςίασ τουσ μζςα ς’ ζναν κόςμο
που διαρκϊσ μεταβάλλεται και μεταβάλλει του τρόπουσ επικοινωνίασ του.
Θ προςπάκεια τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ καταγραφι, ςυγκριτικι μελζτθ και
ζρευνα των διαφόρων Κρθςκειϊν και Δογμάτων που υπάρχουν ςτον ελλαδικό
χϊρο, όπωσ παρουςιάηονται ςτο χϊρου του Διαδικτφου.
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ΜΕΡΟ Α΄
Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΘΡΗΚΕΙΑ
Είναι περιςςότερο κοινωνικι και λιγότερο ατομικι. Ρροχποκζτει τθ ςυνάντθςθ των
προςωπικϊν μορφϊν κρθςκευτικότθτασ ςε μια κοινι αναφορά (πίςτθ) ςτο
υπερβατικό. Σε μια τζτοια ςυλλογικι ζκφραςθ προςωπικϊν πίςτεων είναι δυνατι θ
φπαρξθ μιασ κρθςκείασ.
Θ ατομικι απολυτοποίθςθ τθ κρθςκευτικότθτασ, που αρνείται τθ ςυλλογικι
ζκφραςθ, καταλιγει ςτθν αίρεςθ ι το δαιμονιςμό. Γι’ αυτό το λόγο θ κρθςκεία είναι
ςε κζςθ να διαμορφϊνει τθν κοινωνικι ηωι, αφοφ δεν υπάρχει κρθςκεία χωρίσ
ςυλλογικότθτα και τφπουσ επικοινωνίασ.
Θ κρθςκεία δεν μπορεί να νοθκεί ωσ κάτι το αφθρθμζνο. Είναι μια ηωντανι
ζκφραςθ μιασ κοινωνίασ. Επθρεάηει ολόκλθρθ τθ ηωι του ανκρϊπου και τθσ
κοινότθτασ. Θ κοινωνικι ηωι επθρεάηεται, τυποποιείται, μορφοποιείται και
εξελίςςεται ανάλογα με τον τρόπο και τθ δυναμικότθτα βίωςθσ των κρθςκευτικϊν
αρχϊν από τα μζλθ μιασ κοινωνίασ.
Θ ςτροφι του ανκρϊπου αποκλειςτικά ςτθ κρθςκεία για τθν πλθροφόρθςθ του
ςκοποφ τθσ φπαρξισ του προςφζρει πλαίςια επικοινωνίασ με το υπερβατικό που
διαμορφϊνονται ςε μορφζσ θκικισ ςυμπεριφοράσ. Ραράλλθλα θ ανκρϊπινθ
ανθςυχία για το μζλλον, δεμζνθ με τθν αγωνία του κανάτου, αναηιτθςε κάλυψθ
ςτθν ελπίδα που προςφζρει θ κρθςκευτικι επαγγελία.
Θ κρθςκεία ςτάκθκε ςυχνά το πλαίςιο διαμόρφωςθσ κοινωνικϊν τάςεων. Το
γεγονόσ αυτό, ςυνδεμζνο με πολλαπλζσ επαγγελίεσ μιασ ιδεϊδουσ κοινωνίασ
(βαςιλεία των ουρανϊν, μζλλουςα ηωι, παράδειςοσ) ζςτω και υπερβατικισ, είχε ωσ
αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ ιδεατοφ προτφπου για τθν αναηιτθςθ τθσ
κοινωνικισ ευρυκμίασ1.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΘΡΗΚΕΙΑ
Θ Κοινωνιολογία τθσ κρθςκείασ ςτισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ εμφανίηεται είτε ωσ
ςτατικι μελζτθ τθσ κρθςκευτικότθτασ ανάλογα με τθ θλικία, το φφλο, τθν
καταγωγι, τθν προζλευςθ, το επάγγελμα, τθν κοινωνικι και οικονομικι κατάςταςθ
των μελϊν μιασ κρθςκευτικισ κοινωνίασ, είτε ωσ δυναμικι εκτίμθςθ των ςχζςεων
κρθςκείασ και κοινωνικϊν τάξεων, πιςτϊν και ιερατείου, ορκοδοξίασ και αιρζςεων
κ.ά.
Σφμφωνα μ’ ζναν οριςμό τθσ θ Κοινωνιολογία τθσ κρθςκείασ ερευνά «τθν
εςωτερικι ςχζςθ ανάμεςα ςτθ κρθςκεία και τθν κοινωνία και τισ μορφζσ τθσ
αλλθλεπίδραςθσ που ςυντελοφνται»2.

1

Βαςιλείου Γιοφλτςθ, Ειςαγωγι ςτθ Γενικι Κοινωνιολογία, ςελ. 83-90, 1983.

2

J. Wach, Sociology of Relegion, Chicago 1943, ςελ. 11
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Κατά το οριςμό αυτό οι κρθςκευτικζσ ιδζεσ, τάςεισ και κεςμοί ζχουν τθ δφναμθ να
επθρεάηουν τισ κοινωνικζσ αφετθρίεσ. Εδϊ πρζπει να επιςθμάνουμε τθ ςθμαςία τθσ
κρθςκευτικισ πραγματικότθτασ ωσ πρωτογενι παράγοντα διαμόρφωςθσ τφπων
κοινωνικισ οργάνωςθσ που, μετά τθν κακιζρωςι τουσ, γίνονται παράγοντεσ
επθρεαςμοφ τθσ κρθςκευτικισ ηωισ. Οι δφο πορείεσ (κοινωνικι και κρθςκευτικι)
είναι αλλθλζνδετεσ και χαρακτθρίηουν ςτο ςφνολό τουσ τισ αμοιβαίεσ ςχζςεισ τθσ
κρθςκευτικισ με τθν κοινωνικι πραγματικότθτα.
Τα κζματα τθσ Κοινωνιολογίασ τθσ κρθςκείασ είναι αρκετά διευρυμζνα και
περιλαμβάνουν κρθςκευτικζσ τυπολογίεσ, νεομεςςιανιςμοφσ, τελετουργικζσ
ςχζςεισ, επιρροζσ τθσ κρθςκείασ ςτα μζλθ τθσ και των μελϊν ςτθ κρθςκεία τουσ,
κοινωνικζσ δομζσ κρθςκευτικϊν οργανϊςεων, ςχζςεισ κρθςκευτικϊν οργανϊςεων
με τον «κόςμο», ςχζςθ πιςτϊν και ιερατείου, κοινωνικζσ κακιερϊςεισ του
ιερατείου, κοινωνικι ςυνοχι των αιρζςεων, λατρευτικζσ κοινότθτεσ κ.ά.
Ο πλοφτοσ και θ ποικιλία των εςωτερικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα κζματα
πολλαπλαςιάηει τισ δυνατότθτεσ κεωριςεϊσ τουσ.
Ακόμθ και θ μελζτθ και ζρευνα μζςα ςτα πλαίςια του Χριςτιανιςμοφ ζχει ςχετικι
αξία, αφοφ με τθ διαμόρφωςθ ομολογιακϊν τφπων ηωισ και παράδοςθσ, θ
κρθςκευτικότθτα βιϊνεται με ποικίλουσ τρόπουσ. Επίςθσ οι τφποι των ςχζςεων τθσ
πολιτικισ με τθ κρθςκευτικι εξουςία επθρεάηουν ςοβαρά τισ εκδθλϊςεισ τθσ
κρθςκευτικότθτασ ακόμθ και μζςα ςτα όρια τθσ ενιαίασ κρθςκευτικισ ομολογίασ 3.

ΠΛΟΤΡΑΛΙΜΟ
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Θ ερμθνεία ι κατανόθςθ του κόςμου με βάςθ τθν πολυμορφία του, όπωσ αυτι
εκδθλϊνεται ςε κάκε επίπεδο του πολιτιςμοφ και τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ
(κρθςκευτικισ, φιλοςοφικισ, αιςκθτικισ, επιςτθμονικισ, πολιτικοκοινωνικισ). Με
αντίςτροφθ προςζγγιςθ, θ ερμθνεία ι κατανόθςθ του κόςμου, του πνεφματοσ και
των πραγμάτων όχι με τθν αυκαίρετθ υπαγωγι του ςε μία μόνθ ι ζςτω και ςε δφο
αρχζσ ι με τθν κζςπιςθ οποιαςδιποτε αυκεντίασ ι εξουςίασ, θ οποία κα κατζλυε
τθν αυτοτελι φπαρξθ των ςτοιχείων του και τθ δυνατότθτά τουσ να ςυνυπάρχουν
και να ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ του πνευματικοφ ι κοινωνικοφ γίγνεςκαι.
Ο όροσ, που θ αρχι του ανάγεται ςτον Γερμανό φιλόςοφο και μακθματικό Κρίςτιαν
Βολφ (Christian Wolff, 1679-1754), πρωτοχρθςιμοποιικθκε ςτο χϊρο τθσ
φιλοςοφίασ. Από τον 19ο αιϊνα θ χριςθ του άρχιςε να επεκτείνεται και ςε άλλουσ
χϊρουσ και κατά τον 20ο αιϊνα αναδείχκθκε ςε βαςικό όρο τθσ κοινωνιολογικισ
ςκζψθσ και πολιτικοφ ςτοχαςμοφ.
Ρλουραλιςμόσ, ςτθν κοινωνιολογικι ςκζψθ και ςτον πολιτικό ςτοχαςμό, είναι θ
κεωρία και πρακτικι ςφμφωνα με τισ οποίεσ ανόμοιεσ και, κατ’ αρχιν, απεριόριςτεσ
αρικμθτικά ομάδεσ που ηουν ςτα πλαίςια τθσ ίδιασ κοινωνίασ πρζπει να απολαφουν
αυτονομίασ. Θ αυτονομία αυτι δεν πρζπει να κεωρείται ωσ αυτοςκοπόσ αλλά ωσ
προχπόκεςθ βάςει τθσ οποίασ οι ομάδεσ αυτζσ – πολιτικζσ, οικονομικζσ,
κρθςκευτικζσ, εκνικζσ μειονότθτεσ – κα μποροφν να ςυμβιϊνουν ειρθνικά, να
3

2

Βαςιλείου Γιοφλτςθ, Ειςαγωγι ςτθ Γενικι Κοινωνιολογία, ςελ. 198-199, 1983

αναπτφςςονται ελεφκερα, ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαδικαςία τθσ διαμόρφωςθσ
τθσ πολιτικισ βοφλθςθσ, να πλουτίηουν τθν κοινωνία με τθν γόνιμθ ανταλλαγι των
πολιτιςτικϊν εμπειριϊν τουσ, να ςυμπράττουν, τελικά, ςτθν υλοποίθςθ του
ιδεϊδουσ τθσ κοινισ ευτυχίασ4.

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Διαδίκτυο είναι θ οπτικοποιθμζνθ αναπαράςταςθ διαφόρων διαδρομϊν (routes)
διαμζςου ενόσ τμιματοσ του Μντερνετ. Στθν γενικι του ζννοια, διαδίκτυο είναι ζνα
δίκτυο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν που (δια)ςυνδζει άλλα δίκτυα. Ο αντίςτοιχοσ
αγγλικόσ όροσ internet προκφπτει από τθ ςφνκεςθ λζξεων inter-network.
Στθν πιο εξειδικευμζνθ και περιςςότερο χρθςιμοποιοφμενθ μορφι, με τουσ όρουσ
Διαδίκτυο, Λντερνζτ ι Μντερνετ (με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα) περιγράφεται το
παγκόςμιο πλζγμα διαςυνδεδεμζνων υπολογιςτϊν περιλαμβανομζνων και των
υπθρεςιϊν και πλθροφοριϊν που παρζχει ςτουσ χριςτεσ του. Το Διαδίκτυο
χρθςιμοποιεί τθν μεταγωγικι μετάδοςθ πακζτων (packet switching) και το
πρωτόκολλο επικοινωνίασ TCP/IP. Ζτςι ο όροσ διαδίκτυο κατζλθξε να αναφζρεται
ςτο παγκόςμιο αυτό δίκτυο. Θ τεχνικι τθσ ςφνδεςθσ δικτφων με αυτό τον τρόπο
ονομάηεται internetworking.
Η γζννθςθ του Διαδικτφου
Τα κεμζλια του διαδικτφου τα ζκεςε ο Βάνεβαρ Μπουσ (Vannevar Bush) όταν ςτο
κείμενό του "As We May Think" αναφζρκθκε ςε ζνα "γαλαξιακό δίκτυο"
ςυνδεδεμζνων υπολογιςτϊν. Ο πυρινασ του Διαδικτφου ξεκίνθςε το 1969 με τθν
ονομαςία ARPANET ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ ςτθν Υπθρεςία Ρροθγμζνων
Αμυντικϊν Ερευνϊν (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) του
υπουργείου Άμυνασ των ΘΡΑ. Θ αρχικι ζρευνα που ςυνζβαλε ςτο ARPANET
περιελάμβανε εργαςίεσ ςτα αποκεντρωμζνα δίκτυα, queueing theory και
ανταλλαγι πακζτων packet switching. Στισ 11 Λανουαρίου 1983 το ARPANET άλλαξε
το βαςικό του δικτυακό πρωτόκολλο επικοινωνίασ από το NCP ςτο TCP/IP
ξεκινϊντασ ζτςι το Διαδίκτυο όπωσ το γνωρίηουμε ςιμερα.
Ζνα ςθμαντικό βιμα ςτθν ανάπτυξθ ζκανε το Εκνικό Μδρυμα Επιςτθμϊν (National
Science Foundation, NSF) των ΘΡΑ το οποίο ζχτιςε τθν πανεπιςτθμιακι
ραχοκοκαλιά, το NSFNet, το 1986.
Στθ δεκαετία του 1990 το Διαδίκτυο προςάρμοςε επιτυχϊσ τθν πλειοψθφία των
παλιότερων δικτφων υπολογιςτϊν. Αυτι θ ανάπτυξθ ςυχνά αποδίδεται ςτθν
ζλλειψθ κεντρικοφ ελζγχου, θ οποία επιτρζπει οργανικι ανάπτυξθ του δικτφου,
όπωσ και ςτο μθ ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ των πρωτοκόλλων του Διαδικτφου, τα
οποία ενκάρρυναν τθν ευκολία ςτθν εςωτερικι λειτουργία των μικροπωλθτϊν και
απζτρεψαν μία και μόνο εταιρεία να αςκεί τθν επιρροι τθσ ςε όλο το δίκτυο.
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Νίκοσ Μπουγάσ, Εγκυκλοπαιδεία Ράπυροσ-Λαροφσ-Μπριτάνικα, τόμοσ 49 ςελ. 363-364, 1996
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Σο Διαδίκτυο ςιμερα
Το Διαδίκτυο ςυγκροτείται από αμφί- ι πολφπλευρα εμπορικά ςυμβόλαια (π.χ.
ομότιμεσ ςυμφωνίεσ) και από τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι πρωτόκολλα που
περιγράφουν τθν ανταλλαγι δεδομζνων ςτο δίκτυο. Τα πρωτόκολλα αυτά
μορφοποιοφνται με ςυηθτιςεισ μζςα ςτο Internet Engineering Task Force (IETF) και
τισ ομάδεσ εργαςίασ του, οι οποίεσ είναι ανοιχτζσ για δθμόςια ςυμμετοχι και
κριτικι. Αυτζσ οι επιτροπζσ παράγουν κείμενα που είναι γνωςτά ωσ Αιτιματα για
Σχολιαςμό (ΑΓΣ). Οριςμζνα ΑΓΣ εγείρονται από τθν κατάςταςθ του Ρροτφπου
Διαδικτφου από το Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ του Διαδικτφου (IAB).
Μερικά από τα πιο γνωςτά πρωτόκολλα (Internet protocol suite) είναι το IP, TCP, το
UDP, το DNS, το PPP, το SLIP, το ICMP, το POP3, IMAP, το SMTP, το HTTP, το HTTPS,
το SSH, το Telnet, το FTP, το LDAP και το SSL. Μερικζσ από τισ πιο γνωςτζσ
ιντερνετικζσ υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφν αυτά τα πρωτόκολλα είναι το
θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τα Usenet newsgroups, θ διαμοίραςθ αρχείων
(file sharing), ο Ραγκόςμιοσ Λςτόσ (World Wide Web), το Gopher, το session access,
το WAIS, το finger, το IRC, το MUD και το MUSH. Από αυτζσ, το θλεκτρονικό
ταχυδρομείο και ο Ραγκόςμιοσ Λςτόσ είναι οι πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενεσ, ενϊ
πολλζσ άλλεσ υπθρεςίεσ ζχουν βαςιςτεί πάνω ςε αυτζσ, όπωσ ταχυδρομικζσ λίςτεσ
και αρχεία καταγραφισ ιςτοφ. Το Διαδίκτυο κακιςτά δυνατι τθ διάκεςθ υπθρεςιϊν
ςε πραγματικό χρόνο όπωσ ραδιόφωνο μζςω Λςτοφ και προβλζψεισ μζςω Λςτοφ που
μποροφν να προςπελαςτοφν από οπουδιποτε ςτον κόςμο.
Υπάρχουν πολλζσ αναλφςεισ για το Διαδίκτυο και τθ δομι του. Για παράδειγμα,
είναι κακοριςμζνο ότι θ δομι δρομολόγθςθσ του Διαδικτφου και οι υπερςφνδεςμοι
του Ραγκόςμιου Λςτοφ είναι παραδείγματα μθ κλιμακοφμενων δικτφων.
Ππωσ οι εμπορικοί παροχείσ Διαδικτφου ςυνδζονται μζςω ςθμείων ανταλλαγισ
Διαδικτφου, τα ερευνθτικά δίκτυα τείνουν αντίςτοιχα να ςυνδζονται μεταξφ τουσ ςε
μεγάλα υποδίκτυα.
Η κουλτοφρα του Διαδικτφου
Το Μντερνετ επίςθσ ζχει μία μεγάλθ επίδραςθ ςτθν γνϊςθ και τθ διαμόρφωςθ
απόψεων. Μζςα από τθν αναηιτθςθ λζξεων-κλειδιϊν (key words) μζςω τθσ χριςθσ
μθχανϊν αναηιτθςθσ, όπωσ το Google, εκατομμφρια άνκρωποι ζχουν εφκολθ και
άμεςθ πρόςβαςθ ςε ζνα τεράςτιο, παγκόςμιο και ποικίλο όγκο πλθροφοριϊν.
Συγκρινόμενο με τισ ζντυπεσ εγκυκλοπαίδειεσ και τισ παραδοςιακζσ βιβλιοκικεσ, το
Μντερνετ αντιπροςωπεφει μία ξαφνικι και απότομθ αποκζντρωςθ των πλθροφοριϊν
και των δεδομζνων. Θ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται περιςςότερο για τθν
επικοινωνία ςτο Μντερνετ είναι θ Αγγλικι κυρίωσ λόγω τθσ καταγωγισ του Μντερνετ,
τθσ χριςθσ τθσ Αγγλικισ ςτον προγραμματιςμό λογιςμικοφ και ςτθν αδυναμία των
πρϊτων γενιϊν υπολογιςτϊν να χρθςιμοποιιςουν άλλουσ χαρακτιρεσ πζραν του
λατινικοφ αλφάβθτου. Το δίκτυο μεγάλωςε αρκετά τα τελευταία χρόνια και επαρκζσ
περιεχόμενο είναι πλζον διακζςιμο ςτισ γλϊςςεσ των περιςςότερο ανεπτυγμζνων
χωρϊν.
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Νομικά και θκικά ηθτιματα
Υπάρχει μια γενικι ανθςυχία αναφορικά με το Διαδίκτυο που πθγάηει από μζροσ
του περιεχομζνου του που είναι αρκετά αμφιςβθτιςιμο. Θ παραβίαςθ πνευματικϊν
δικαιωμάτων, θ πορνογραφία, θ ψευδοπροςωπία, θ προςφορά παρανόμων
προϊόντων είναι φαινόμενα παρόντα και εφκολα προςβάςιμα ςτο Διαδίκτυο, και ο
περιοριςμόσ τουσ είναι ιδιαίτερα δφςκολοσ.
Πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο
Κοινζσ μζκοδοι πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο είναι θ επιλογικι και θ ευρυηωνικι.
Δθμόςιοι χϊροι για ιντερνετικι χριςθ περιλαμβάνουν τισ βιβλιοκικεσ και τα
Internet cafes, όπου υπάρχουν διακζςιμοι Θ/Υ με ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο.
Υπάρχουν επίςθσ ςθμεία πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο ςε δθμόςιουσ χϊρουσ όπωσ
αίκουςεσ αναμονισ αεροδρομίων, μερικζσ φορζσ μόνο για ςφντομθ χριςθ ενόςω
βριςκόμαςτε ςε αναμονι. Χρθςιμοποιοφνται διάφοροι όροι, όπωσ «δθμόςια
περίπτερα Διαδικτφου», «δθμόςια τερματικά Διαδικτφου», «ιςτο-τθλζφωνα».
Θ δικτφωςθ μζςω Wi-Fi παρζχει αςφρματθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο. Αςφρματα
ςθμεία πρόςβαςθσ (hotspot) που παρζχουν τζτοια πρόςβαςθ περιλαμβάνουν τα
Wifi-cafes, όπου κάποιοσ αρκεί να φζρει τισ δικζσ του/τθσ αςφρματεσ ςυςκευζσ
όπωσ φορθτό Θ/Υ ι PDA. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ μπορεί να είναι δωρεάν ςε όλουσ, είτε
δωρεάν μόνο ςε πελάτεσ, είτε επί πλθρωμι. Ζνα hotspot δεν χρειάηεται να
περιορίηεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο περιβάλλον. Ολόκλθρεσ πανεπιςτθμιουπόλεισ και
πάρκα ζχουν αυτι τθ δυνατότθτα, ακόμα και ολόκλθρεσ περιοχζσ. Ρροςπάκειεσ να
ςυνδεκεί και ο αγροτικόσ πλθκυςμόσ ζχουν οδθγιςει ςτα αςφρματα κοινοτικά
δίκτυα5.

5

http://el.wikipedia.org/wiki/Διαδίκτυο
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ΜΕΡΟ Βϋ
Στθν ενότθτα αυτι γίνεται αναλυτικι καταγραφι τθσ δομισ και του περιεχομζνου
των ιςτοχϊρων. Σκοπόσ αυτισ τθσ ενζργειασ είναι θ όςο το δυνατόν πιο
ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ κρθςκευτικισ κοινότθτασ και θ αντανάκλαςι τθσ ςτο
περιβάλλον του ψθφιακοφ κόςμου.

ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΑ ΔΟΓΜΑΣΑ
Ορκόδοξθ Εκκλθςία
www.ecclesia.gr
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Εικόνα 1: Θ αρχικι ςελίδα του ιςτοχϊρου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ

Δομι:
Ο ιςτοχϊροσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ χωρίηεται ςτισ επιμζρουσ κεματικζσ
ενότθτεσ:
1. Λερά Σφνοδοσ 2. Αρχιεπίςκοποσ 3. Αρχιεπιςκοπι 4.Μθτροπόλεισ
5. Ειδιςεισ 6. αδιόφωνο 7. Ρεριοδικά 8.Ψαλτικι 9. Συναξαριςτισ
10. Επικοινωνία
Επίςθσ ςτθν αρχικι ςελίδα υπάρχουν δφο ςφνδεςμοι (links) που αφοροφν:
Το κοινωνικό ζργο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ και
Το Διαδικτυακό Ρολιτιςτικό Κζντρο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ
Επιμζρουσ παρουςίαςθ των ςυνδζςμων (links) του ιςτοχώρου
1. Ιερά φνοδοσ:
1.1.Κεντρικι ςελίδα: Ο ιςτοχϊροσ τθσ Λεράσ Συνόδου παρουςιάηει ςτθν αρχικι
του ςελίδα μινυμα του Μθτροπολίτου Μεςςθνίασ κ. Χρυςοςτόμου από τθ
Συνεδρία τθσ Λεραρχίασ (Οκτϊβριοσ του 1998).

1.2.Ιεραρχία: Ονομαςτικόσ κατάλογοσ των εν ενεργεία ποιμζνων, τθσ Λεραρχίασ,
κατά πρεςβεία χειροτονίασ κακϊσ επίςθσ τουσ Τιτουλάριουσ Μθτροπολίτεσ,
Βοθκοφσ επιςκόπουσ, Τιτουλάριουσ επιςκόπουσ και τουσ Σχολάηοντεσ Αρχιερείσ.
1.3.Διαρκισ Ιερά φνοδοσ: Δίνονται τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ Δ.Λ.Σ. κακϊσ
και ο πίνακασ των μελϊν τθσ Δ.Λ.Σ. τθσ 151θσ περιόδου (2006-2007).
1.4.Επιτροπζσ: Χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ:
Α. Συνοδικζσ επιτροπζσ με αντικείμενα όπωσ: Αρχιγραμματείασ,
Εκκλθςιαςτιτικισ τζχνθσ μουςικισ και χριςτιανικϊν μνθμείων, Κείασ λατρείασ
και ποιμαντικοφ ζργου, Δογματικϊν και Νομοκανονικϊν ηθτθμάτων, Μοναχικοφ
βίου, Χριςτιανικισ αγωγισ και Νεότθτοσ, Διορκόδοξων Διαχριςτιανικϊν
ςχζςεων, Εκκλθςιαςτικισ εκπαιδεφςεωσ και επιμορφϊςεωσ του εφθμεριακοφ
κλιρου, Τφπου δθμοςίων ςχζςεων και διαφωτίςεωσ, Αιρζςεων, Κοινωνικισ
πρόνοιασ και ευποιίασ, Οικονομικϊν.
Β. Ειδικζσ Συνοδικζσ επιτροπζσ: Ακλθτιςμοφ, Ακαδθμίασ Εκκλθςιαςτικϊν
Τεχνϊν, Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Βιοθκικισ, Γάμου Οικογζνειασ προςταςίασ
παιδιοφ και δθμογραφικοφ προβλιματοσ, Γυναικείων κεμάτων, Μελζτθσ
Αρχαιολατρίασ-Νεοειδωλολατρίασ, Κείασ και Ρολιτικισ Οικονομίασ και
Οικολογίασ, Λειτουργικισ Αναγεννιςεωσ, Μεταναςτϊν Ρροςφφγων και
Ραλιννοςτοφντων, Ραρακολουκιςεωσ Ευρωπαϊκϊν ηθτθμάτων, Ροιμαντικϊν
κεμάτων, Ρολιτιςτικισ ταυτότθτοσ, Κρθςκευτικοφ τουριςμοφ, Χριςτιανικϊν
μνθμείων.
Στουσ ςυνδζςμουσ (links) των επιτροπϊν παρουςιάηεται θ διοικθτικι
διάρκρωςθ τθσ επιτροπισ κακϊσ και κείμενα για το ζργο που επιτελεί.
1.5.Ειςθγιςεισ: Γίνεται παρουςίαςθ των ειςθγιςεων των ςυνεδριϊν από το
2001 ζωσ το 2006.
1.6.Εγκφκλιοι: Ραρουςίαςθ εγκυκλίων τθσ Δ.Λ.Σ. ποικίλου περιεχομζνου.
1.7.Μθνφματα: Μθνφματα και Διαγγζλματα που αφοροφν τθν χρονικι περίοδο
από το 1999 ζωσ το 2007.
1.8.Ανακοινωκζντα: Αφοροφν τθ χρονικι περίοδο από το 1999 ζωσ το 2007.
1.9.Επιςτολζσ: Αρχείο επιςτολϊν ωσ επί το πλείςτον προσ τθν Δθμόςια Διοίκθςθ
για διάφορα κζματα, χρονικισ περιόδου από το 1999 ζωσ το 2007.
1.10.Δελτία Σφπου: Αρχείο χρονικισ περιόδου από το 1998 ζωσ το 2007.
2. Αρχιεπίςκοποσ
2.1. Ο ιςτοχϊροσ που είναι αφιερωμζνοσ ςτον Αρχιεπίςκοπο χωρίηεται ςτισ
επιμζρουσ ενότθτεσ:
Βιογραφικό ςθμείωμα
Δθλϊςεισ (5)
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Εγκφκλιοι, οι οποίοι χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ:
Α. Ρροσ ιερείσ (10) και
Β. Θ τάξισ ςτον ιερό ναό (6)
Εκκλθςία, χωρίηεται ςε οκτϊ υποενότθτεσ όπωσ:
Α. ο λόγοσ τθσ (11 άρκρα-ομιλίεσ)
Β. ο δεςμόσ τθσ με το γζνοσ (4 άρκρα)
Γ. το ιωβθλαίο τθσ (5 άρκρα)
Δ. το ζργο τθσ ςιμερα (2 άρκρα)
Ε. το κοινωνικό τθσ ζργο (8 άρκρα)
ΣΤ. Εκκλθςία και Ραιδεία (9 άρκρα)
Η. Ρροςφωνιςεισ (12)
Θ. επ’ ευκαιρία (2)
Ελλθνιςμόσ, χωρίηεται ςε τρεισ υποενότθτεσ όπωσ:
Α. θ πατρίδα μασ (13 άρκρα)
Β. θ ομογζνεια (4 άρκρα-ομιλίεσ)
Γ. θ ιδιοπροςωπία μασ (11 άρκρα)
Επιςτολζσ (28) ωσ επί το πλείςτον προσ πρόςωπα του πολιτικοφ και
εκκλθςιαςτικοφ χϊρου.
Επιςτολζσ προσ τον Μακαριϊτατο (1) του Ράπα και Ρατριάρχθ
Αλεξανδρείασ και πάςθσ Αφρικήσ, κ. Κεοδϊρου Β`.
Ευρϊπθ, χωρίηεται ςε 4 υποενότθτεσ:
Α. Οικοδομϊντασ τθν Ζνωςθ (30 άρκρα-ομιλίεσ)
Β. Διακρθςκειακόσ διάλογοσ (4 άρκρα)
Γ. Μθνφματα κατά τθν διάρκεια τθσ επιςκζψεωσ τθσ Συνοδικισ Επιτροπισ
ςτο Βατικανό (6)
Δ. Ραγκοςμιοποίθςθ (8 άρκρα)
Κοινωνία, χωρίηεται ςε 4 υποενότθτεσ:
Α. Σφγχρονθ ηωι (25 άρκρα – ομιλίεσ –χαιρετιςμοφσ)
Β. Ρεριβάλλον - Λατρικι θκικι – Βιοθκικι (16 άρκρα)
Γ. Ταυτότθτεσ (5 άρκρα)
Δ. Θ κριτικι των Μ.Μ.Ε. ςτθν Εκκλθςία (1 άρκρο)
Μθνφματα, χωρίηεται ςε 5 υποενότθτεσ:
Α. Εόρτια (25)
Β. Ρροσ Εκδθλϊςεισ-Επετείουσ (49)
Γ. Ρροσ Εκπαιδευτικοφσ- Μακθτζσ (26)
Δ. Επ' ευκαιρία γεγονότων (35)
Ε. Ρροσ Θμερίδεσ- Συνζδρια (61)
Ορκοδοξία, χωρίηεται ςε 3 υποενότθτεσ:
Α. Θ πίςτθ μασ (2 άρκρα)
Β. Θ κλθρονομιά μασ (4 άρκρα)
Γ. Ορκοδοξία και Διαχριςτιανικζσ Σχζςεισ (34 ομιλίεσ – προςφωνιςεισ –
αντιφωνιςεισ)
υνεντεφξεισ (5)
Μελζτεσ (3)
Φωτογραφίεσ
3.Αρχιεπιςκοπι: Λςτοχϊροσ τθσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν
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4. Μθτροπόλεισ: Κατάλογοσ των Λερϊν Μθτροπόλεων τθσ Εκκλθςίασ τθσ
Ελλάδοσ με ςφντομο βιογραφικό του επιχωρίου Μθτροπολίτθ, αναφορά του
κοινωνικοφ ζργου τθσ Μθτρόπολθσ και κατάλογοσ μονϊν (ανδρικϊν και
γυναικείων) και θςυχαςτθρίων.
5. Ειδιςεισ: Αρχείο ειδιςεων από τον Λανουάριο του 2004 ζωσ τον Αφγουςτο
του 2007.
6. Ραδιόφωνο: On-line μετάδοςθ του ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ τθσ Εκκλθςίασ τθσ
Ελλάδοσ.
7. υναξαριςτισ: Ραρουςίαςθ ανά μινα του εορτολογίου τθσ Εκκλθςίασ τθσ
Ελλάδοσ.
8. Κοινωνικό ζργο
8.1. Δίνονται πλθροφορίεσ που αφοροφν το φιλανκρωπικό ζργο τθσ Εκκλθςίασ
τθσ Ελλάδοσ όπωσ: δωρεάν φαγθτό, ροφχα, βοικεια τθσ άγαμθσ μθτζρασ,
εξυπθρζτθςθ τθσ εργαηόμενθσ μθτζρασ, ορφανοτροφεία, οικοτροφεία,
φοιτθτικζσ ςτζγεσ κ.ά.
8.2. Είςοδοσ ςτον ιςτοχϊρο (site) τθσ Μθ Κυβερνθτικισ Οργάνωςθσ
«Αλλθλεγγφθ» και παρουςίαςθ του ζργου τθσ.
8.3. Γραφείο Αλλθλοβοθκείασ και Σχζςεων με τισ Ξζνεσ Εκκλθςίεσ.
Ραρουςίαςθ τθσ διοικθτικισ διάρκρωςθσ τθσ Συνοδικισ επιτροπισ κακϊσ
επίςθσ και κείμενα που αφοροφν τθ δράςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιτροπισ.
8.4. υνοδικζσ επιτροπζσ: Ραρουςιάηεται θ διοικθτικι οργάνωςθ των
επιτροπϊν και κείμενα και δράςεισ ανάλογα του αντικειμζνου τθσ κάκε
επιτροπισ.
Επιτροπζσ:
Α. Γυναικείων κεμάτων
Β. Κοινωνικισ Ρρόνοιασ
Γ. Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων
Δ. Οικολογίασ
Ε. Βιοθκικισ
9. Διαδικτυακό Πολιτιςτικό Κζντρο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ
Ρρόκειται για ςφνδεςμο (link) ο οποίοσ μασ ειςάγει ςτον ιςτοχϊρο (site)
artopos.gr μζςω του οποίου οδθγοφμαςτε ςε επτά ιςτοχϊρουσ (sites) όπωσ:
www.cultura.gr (μαγκαηίνο). Ραρουςιάηει πολιτιςτικζσ ειδιςεισ.
www.myriobiblos.gr (βιβλιοκικθ). Ρρόκειται ουςιαςτικά για μια πλοφςια
θλεκτρονικι βιβλιοκικθ με κείμενα από τισ παρακάτω κατθγορίεσ: Αγία
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Γραφι, Λειτουργικά κείμενα, Θ ηωι του πιςτοφ, Μοναχιςμόσ,
Ρατρολογία, Κεολογία, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, Εκκλθςιαςτικό Δίκαιο,
Εκκλθςιαςτικι Τζχνθ, Φιλοςοφία, Κοινωνιολογία, Βυηαντινόσ Ρολιτιςμόσ,
Νεοελλθνικι Λςτορία, Νεοελλθνικι Γραμματεία, Χριςτιανικι Ευρϊπθ,
Διαχριςτιανικόσ Διάλογοσ, Βιβλιογραφίεσ.
Υπάρχουν επίςθσ ιςτοςελίδεσ αφιερωμάτων, Σεμιναρίων και
παρουςιάςεισ βιβλίων.
www.eikastikon.gr (πινακοκικθ). Θλεκτρονικι πινακοκικθ που
παρουςιάηει ζργα ηωγραφικισ με τθν εξισ διάρκρωςθ: ςυλλογζσ,
αφιερϊματα, χριςτιανικά, μεςαιωνικά, χάρτεσ, ψθφιδωτά, χειρόγραφα,
ηωγραφικι,
γλυπτικι,
εγκαταςτάςεισ/καταςκευζσ,
χαρακτικι,
φωτογραφία,
αρχιτεκτονικι,
ςκίτςα/ςχζδια,
λαϊκζσ
τζχνεσ,
κριτικζσ/παρουςιάςεισ.
www.musicale.gr (ακροάςεισ). Μουςικι βιβλιοκικθ με θχθτικό υλικό
κατανεμθμζνο ςτισ εξισ κατθγορίεσ: αφιερϊματα, ςυνκζτεσ, μαζςτροι,
ερμθνευτζσ, βυηαντινι, μεςαιωνικι, παραδοςιακι μουςικι.
www.aula.gr (εκπομπζσ). Οπτικό υλικό (video) με διάφορα κζματα.
www.discussion.gr (ςτρογγυλζσ τράπεηεσ). Συηθτιςεισ που αφοροφν:
κοινωνικά κζματα, ςχζςεισ Εκκλθςίασ και Κράτουσ, Τθν ηωι τθσ
Εκκλθςίασ κ.ά.
www.europioanspirit.gr (Ευρωπαϊκι προβλθματικι). Ραρουςίαςθ
κεμάτων που αφοροφν τθν προβλθματικι γφρω από τθν Ευρωπαϊκι
ζνωςθ.
10.Πρόναοσ: Θλεκτρονικό περιοδικό τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ.
11.Mosaic: Αγγλικι ζκδοςθ θλεκτρονικοφ περιοδικοφ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ.
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Ορκόδοξοσ Εκκλθςία του Πατρϊου Θμερολογίου
www.synodinresistance.org

Εικόνα 2: Αρχικι ςελίδα τθσ Λεράσ Συνόδου των Ενιςταμζνων

Δομι:
Στθν αρχικι ςελίδα παρουςιάηονται οι ενότθτεσ του ιςτοχϊρου:
1. Οργάνωςισ 2. Χρονικά 3. Κεολογία 4. Εκδόςεισ 5. Λςτοςελίδα 6. Σφνδεςμοι
7. Αναηθτιςεισ
Επιμζρουσ ενότθτεσ του ιςτοχώρου:
1. Οργάνωςισ: Στθν ενότθτα Οργάνωςισ καταχωροφνται
αναλυτικζσ
πλθροφορίεσ για ότι αφορά τον διοικθτικό ιςτό και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ
Λεράσ Συνόδου των Ενιςταμζνων.
Χωρίηεται ςε τρεισ ενότθτεσ που αφοροφν:
Α. Λερά Σφνοδοσ, παρουςιάηονται τα εξισ:
θ ςφνκεςθ τθσ Λεραρχίασ με ζνα ςφντομο βιογραφικό εκάςτου
Αρχιερζωσ.
οι Αδελφζσ Εκκλθςίεσ, με τισ οποίεσ ζχει ευχαριςτιακι κοινωνία
οι πρόςφατεσ Εγκφκλιοι.
οι «Ενςτάςεισ» ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται ποικίλα κζματα:
Ανακοινϊςεισ, Σχόλια, Επιςτολζσ, Απαντιςεισ, Συνεντεφξεισ.
τα Συνοδικά με τα χρονικά τθσ Συνόδου και των Αδελφϊν Εκκλθςιϊν.
Β. Στο ςφνδεςμο (link) Επιςκοπζσ παρουςιάηονται θ διοικθτικι οργάνωςθ τθσ κάκε
Επιςκοπισ και ζνα μζροσ από τουσ τρόπουσ ποιμαντικισ δράςθσ τθσ.
Γ. Στον ςφνδεςμο (link) Λεραποςτολικζσ Κοινότθτεσ παρουςιάηονται πλθροφορίεσ
για τισ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ, όπου θ Λερά Σφνοδοσ των
Ενιςταμζνων δραςτθριοποιείται μεν ιεραποςτολικά, αλλά επειδι δεν ζχουν προσ το
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παρόν οργανωκεί ωσ Επιςκοπζσ, υπάγονται ςτθν άμεςθ ποιμαντικι δικαιοδοςία
του Σεβαςμιϊτατου Ρροζδρου τθσ Συνόδου.
2. Χρονικά: Ο επιςκζπτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να ειςζλκει ςτο Αρχείο Ειδιςεων,
όπου κατά χρονολογικι ςειρά είναι καταχωρθμζνεσ οι ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ των
Επιςκοπϊν και Λεραποςτολικϊν Κοινοτιτων τθσ Λεράσ Συνόδου των Ενιςταμζνων.
Υπάρχουν ςφνδεςμοι που οδθγοφν ςε νζα από:
Ευρϊπθ (Ελλάδα, Λταλία, Σουθδία, Τςεχία, Σλοβακία)
Αςία (Γεωργία, Νότιοσ Οςςετία, Σιγκαποφρθ, Μαλαιςία)
Αφρικι (Κζνυα, Κονγκό, Κογκό (Μπραηαβίλ), Ουγκάντα, Νότια Αφρικι)
Αμερικι, Αυςτραλία
3.Θεολογία: Ρεριλαμβάνει επτά ςφνδεςμουσ, παρουςιάηονται επίςθμα κείμενα τθσ
Λεράσ Συνόδου των Ενιςταμζνων, αλλά και διάφορα άλλα ςχετικά κείμενα
(αναδθμοςιεφςεισ), τα οποία αναφζρονται ςε ποικίλα κεολογικά ηθτιματα, που
αφοροφν τόςο τθν προοπτικι τθσ Συνόδου, όςο και τθν οικοδομι εν Χριςτϊ και
κατάρτιςθ του ποιμνίου Αυτισ.
3.1. Στον ςφνδεςμο Εκκλθςιολογικά δθμοςιεφονται κείμενα, τα οποία
αναλφουν κεολογικά τθν Αίρεςθ του Οικουμενιςμοφ και το άμεςα ςχετικό με αυτιν
Θμερολογιακό Ηιτθμα, κακϊσ επίςθσ και κείμενα, τα οποία κεμελιϊνουν και
διευκρινίηουν τθν κεολογία τθσ Ορκοδόξου Ενςτάςεωσ και τθν ςυνεπαγομζνθ ΑντιΟικουμενιςτικι Κεολογία.
3.2. Στον ςφνδεςμο Ιςτορικά δθμοςιεφονται κείμενα, τα οποία αναφζρονται
τόςο ςτθν ιςτορία τθσ Οικουμενικισ Κινιςθσ και του Αντι-Οικουμενιςμοφ, όςο και
ςτα ςθμαντικά ςφγχρονά μασ πρακτικά βιματα και των δφο αντιςτοίχωσ.
3.3. Στον ςφνδεςμο Μελζτεσ δθμοςιεφονται παλιζσ και νζεσ πρωτότυπεσ
κεολογικζσ μελζτεσ, οι οποίεσ αφοροφν ςε ποικίλα κζματα: Δογματικά,
Ερμθνευτικά, Εςχατολογικά , Εικονολογικά , Λειτουργικά, Κανονικοφ Δικαίου, Αντιαιρετικά, Λςτορικά, Κατθχθτικά, Διάφορα .
3.4. Στον ςφνδεςμο φγχρονεσ Προκλιςεισ δθμοςιεφονται κείμενα, τα οποία
αφοροφν το ςυγκρθτιςτικό κίνθμα τθσ «Νζασ Εποχισ», τα ποικίλα διλιμματα τθσ
Βιοθκικισ, τον διάλογο Ορκοδοξίασ και Ψυχολογίασ, ωσ και τον "παράδειςο" των
Ναρκωτικϊν.
3.5. Στον ςφνδεςμο Εορτολογικά δθμοςιεφονται το ετιςιο ΘμερολόγιοΕορτολόγιο, όπου παρζχονται οδθγίεσ και για τισ κακιερωμζνεσ Νθςτείεσ, επίςθσ το
Ρανορκόδοξο Αγιολόγιο, το οποίο λειτουργεί ωσ Αγιολογικόσ Χάρτθσ, Συναξάρι, με
Βίουσ-Καφματα-Κείμενα Αγίων, Βίοι Ενάρετων Μορφϊν, κατά προτίμθςθ
ςυγχρόνων, το Δωδεκάορτον, ςτο οποίο περιζχονται κείμενα επί των Δεςποτικϊν
και Κεομθτορικϊν Εορτϊν, διάφορεσ Αγιολογικζσ Μελζτεσ, κακϊσ και πρωτότυπα
Υμνογραφικά παλαιϊν και ςυγχρόνων Αγίων.
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3.6. Στον ςφνδεςμο Εν Χριςτϊ Ηωι δθμοςιεφονται κείμενα, τα οποία είναι
οδθγθτικά και ενιςχυτικά ςτον αγϊνα τθσ εν Χριςτϊ τελείωςθσ και ςτθν αςφαλι
άνοδο τθσ «ουρανοδρόμου κλίμακοσ», τθσ οποίασ το τζλοσ είναι ο Κρόνοσ του
Αρνίου ςτθν Καινι Λερουςαλιμ.
3.7. Στον ςφνδεςμο Αφιερϊματα περιλαμβάνονται ςειρζσ άρκρων-μελετϊν,
με χαρακτιρα επετειακό, ιςτορικό κ.ά.
4. Εκδόςεισ: Καταχωροφνται οι εκδόςεισ τθσ Λεράσ Συνόδου των Ενιςταμζνων:
4.1. Περιοδικά: «Ορκόδοξοσ Ενθμζρωςισ», «Ορκόδοξοσ Ζνςταςισ και
Μαρτυρία», «Άγιοσ Κυπριανόσ», «Orthodox Τradition» (ςτα αγγλικά).
4.2. Βιβλία:
Σειρά Αϋ: Συμβολι ςτθν Κεολογία τθσ Ορκοδόξου Ενςτάςεωσ και
Αποτειχίςεωσ.
Σειρά Βϋ: Συμβολι ςτθν Αντι-οικουμενιςτικι Κεολογία.
Σειρά Γϋ: Ορκόδοξο Εκκλθςιαςτικό Ικοσ.
Σειρά Δϋ: Ορκόδοξεσ Μοναχικζσ Εμπειρίεσ.
Σειρά Εϋ: Απολογθτικά – Ενθμερωτικά. Διάφορα.
4.3. Ομιλίεσ: Στθν ενότθτα Ομιλίεσ - Μελωδιματα, ο επιςκζπτθσ ζχει τθν
δυνατότθτα να ακοφςει: Ομιλίεσ Ρερί Οικουμενιςμοφ, Ρνευματικισ Οικοδομισ,
διανκιςμζνεσ και με ακοφςματα μελωδικά από ηωντανζσ θχογραφιςεισ,
Εκκλθςιαςτικι Μουςικι, Ελλθνικι Ραραδοςιακι Μουςικι, το Κυριακοδρόμιον,
δθλαδι θ Ομιλία τθσ εκάςτοτε Κυριακισ, διανκιςμζνθ με εκκλθςιαςτικι και
παραδοςιακι μουςικι, από τισ ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ "Φωσ Λλαρόν".
4.4. Βιντεοταινίεσ: Στθν ενότθτα Βιντεοταινίεσ, ο επιςκζπτθσ ζχει τθν
δυνατότθτα να δει τισ εξισ Σειρζσ βιντεοταινιϊν: Ενθμζρωςθ περί Οικουμενιςμοφ,
Λεραποςτολικζσ Σελίδεσ, Διάφορα.
5. Ιςτοςελίδα: Υπάρχουν πλθροφορίεσ, οι οποίεσ αφοροφν αυτιν τθν ίδια τθν
Λςτοςελίδα και ςυγκεκριμζνα τα εξισ:
5.1. Μία περιλθπτικι ξενάγθςθ ςτα Ρεριεχόμενα τθσ Λςτοςελίδασ.
Ρλθροφορίεσ για τισ πρόςφατεσ προςκικεσ τθσ Λςτοςελίδασ – Νζα τθσ Λςτοςελίδασ.
5.2.'Ενασ Κατάλογοσ των ωςικϊν Κειμζνων.
5.3.Ο ίδιοσ Κατάλογοσ των ωςικϊν Κειμζνων (ςτα ρωςικά), γραμμζνοσ ςτθν
ρωςικι γλϊςςα.
5.4. Μία αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ Δομισ των Ρεριεχομζνων : Χάρτθσ - Site
Map.
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6. φνδεςμοι: Καταχωροφνται οι Λςτοςελίδεσ τθσ Λεράσ Συνόδου των Ενιςταμζνων
και οι επίςθμεσ Λςτοςελίδεσ των Αδελφϊν Τθσ Εκκλθςιϊν ωςικισ Διαςποράσ,
ουμανίασ και Βουλγαρίασ.
Θ ιςτοςελίδα είναι δίγλωςςθ: Ελλθνικά και Αγγλικά.
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Κακολικι Εκκλθςία
http://www.cen.gr/

Εικόνα 3: Λςτοχϊροσ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδασ

Θ αρχικι ςελίδα οδθγεί ςε τρεισ ενότθτεσ: Κεντρικι Σελίδα, Επικοινωνία,
Συνδζςεισ
Δομι:
1. Κεντρικι ελίδα: Υπάρχουν ςφνδεςμοι για: Αρχιεπιςκοπι Νάξου-Τινου,
Αρχιεπιςκοπι Κερκφρασ , Αρχιεπιςκοπι Κακολ. Ακθνϊν, Αρχιεπιςκοπι
όδου, Επιςκοπι Σφρου, Επιςκοπι Κιρασ, Επιςκοπι Κριτθσ, Επιςκοπι Χίου,
Αποςτολικό Βικαριάτο Κεςςαλονίκθσ, Ελλ. Κακολικι Εξαρχία, Εξαρχία
Αρμενίων Κακολικϊν, Λερά Σφνοδο, Γραφείο Τφπου ΛΣΚΛΕ.
2. Main Menu με ςυνδζςμουσ:
2.1. Θζματα: Θ προςκυνθματικι επίςκεψθ τθσ Λεραρχίασ μασ ςτθ ϊμθ Ad Limina, "Θ προςκυνθματικι επίςκεψθ των κακολικϊν Επιςκόπων τθσ
Ελλάδοσ ςτουσ Τάφουσ των Αγίων Αποςτόλων ςτθ ϊμθ , 80θ Ραγκόςμια
Θμζρα των Λεραποςτολϊν, "Θ αγάπθ είναι θ ψυχι τθσ Λεραποςτολισ".
80θ Ραγκόςμια Θμζρα Λεραποςτολϊν. Θ ομιλία του Ράπα ςτο
εγκενςμουργκ, "Ραρανόθςθ από υποςτροφι τθσ διάλεξθσ του Ράπα
Βενζδικτου ςτο πανεπιςτιμιο του ζγκενςμπουργκ, Λ. Ναόσ Αγ.
Διονυςίου του Αρεοπαγίτου, Το κζμα τθσ επιςκευισ του χτυπθμζνου από
τον ςειςμό του 1999, Λ. Ναοφ Αγ. Διονυςίου του Αρεοπαγίτου ςτθν οδό
Ρανεπιςτθμίου, Θ αλικεια για το "Ευαγγζλιο του Λοφδα".
2.2. Επικαιρότθτα: "Ο Λθςοφσ από τθ Ναηαρζτ ", το νζο βιβλίο του Ράπα
ςτα ελλθνικά από τισ εκδόςεισ Ψυχογιόσ, Οικοδομείςτε μια "νζα
Ευρϊπθ," προτρζπει ο Ράπασ, «Το κατά Λοφδα Ευαγγζλιο» του Jeffrey
Archer, Οι Αξίεσ και οι Ρροοπτικζσ για το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ
(Συνάντθςθ τθσ COMECE ςτθ ϊμθ, 23-25 Μαρτίου 2007), Μινυμα του
Ράπα Βενζδικτου ΛΣΤ για τθν Αγ.Τεςςαρακοςτι.
2.3. Διαβάςαμε – Είδαμε: Ανακοινωκζν τθσ Λ. Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ
Ελλάδοσ.
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2.4. Ενθμερωτικζσ Εκδόςεισ: Ρεριοδικά ςε θλεκτρονικι μορφι:
«Τθνιακά Μθνφματα», «Ενοριακζσ Καμπάνεσ», «Συνάντθςθ», «Ανοιχτοί
Ορίηοντεσ», «Σφγχρονα Βιματα».
2.5.
Διεκνείσ Ειδιςεισ: Ειδιςεισ από τθν Κακολικι Εκκλθςία ςτον κόςμο
μζςα από τα πρακτoρεία κρθςκευτικϊν Ειδιςεων "Fides" και "SIR".
Fides Fr: http://www.fides.org/rss/rss.php?lan=fra
Fides it: http://www.fides.org/rss/rss.php?lan=ita
Fides eng: http://www.fides.org/rss/rss.php?lan=eng
SIR:
http://www.db.agenziasir.it/pls/sir/rss_documenti.elenco_documenti
2.6. Παρουςίαςθ βιβλίων: Σε αυτιν τθν ενότθτα παρουςιάηονται βιβλία
που αφοροφν τθν Κακολικι Εκκλθςία και μποροφν να φανοφν χριςιμα
ςτον αναγνϊςτθ.
2.7. Eρωτιςεισ & Απαντιςεισ: Αυτι θ κατθγορία είναι κενι.
2.8. Εφρεςθ Αρχείων
3. υνδζςεισ
3.1. Επίςθμο site τθσ Αγίασ Ζδρασ
3.2. Ελλθνικζσ Ιςτοςελίδεσ ςτο Διαδίκτυο: Κακολικι Αρχιεπιςκοπι
Κερκφρασ-Κεφαλλθνίασ Ηακφνκου, Ελλθνικι Κακολικι Εξαρχία, Κάριτασ
Ελλάσ, Κάριτασ Ακινασ Ρροςφυγικό Ζργο, Ζνωςθ Κακολικϊν Φοιτθτϊν
Ελλάδοσ (Ε.Κ.Φ.Ε.), Ενορία Αγ. Λωάννθ Βαπτιςτι, Ενορία Χριςτοφ Σωτιρα,
Ενορία Αγίου Ραφλου Ρειραιάσ, Ενορία Αγίου Λουκά Αττικισ, Ενορία
Γερμανοφϊνων.
3.3. Περιοδικά ςε θλεκτρονικι μορφι:
«Τθνιακά Μθνφματα»,
«Ενοριακζσ Καμπάνεσ», «Συνάντθςθ», «Ανοιχτοί Ορίηοντεσ», «Σφγχρονα
Βιματα».
3.4. χολεία ςτο Διαδίκτυο:
Ελλθνογαλλικι Σχολι Ουρςουλινϊν,
Ελλθνογαλλικι Σχολι «Jeanne d' Arc», Ελλθνογαλλικό Κολζγιο
"ΔΕΛΑΣΑΛ", Λδιωτικό Δθμοτικό Σχολείο "Άγιοσ Γεϊργιοσ", Ελλθνογαλλικι
Σχολι Ρειραιά " Άγιοσ Ραφλοσ", Ελλθνογαλλικι Σχολι "Άγιοσ Λωςιφ",
Λεόντειο Λφκειο Ρατθςίων, Λεόντειο Λφκειο Νζασ Σμφρνθσ.
3.5. Κακολικι Εκκλθςία ςτθν Ευρϊπθ: Λίςτα ςυνδζςμων των Κακολικϊν
Εκκλθςιϊν τθσ Ευρϊπθσ.
3.6. Κακολικι Εκκλθςία ςτον Κόςμο: Λίςτα ςυνδζςμων των Κακολικϊν
Εκκλθςιϊν ςτον υπόλοιπο κόςμο.
3.7. Ειδθςεογραφικζσ ιςτοςελίδεσ: Servizio Informazione Religiosa,
ZENIT International News Agency.
3.8. Διευκφνςεισ Οικουμενικϊν Θεςμϊν και Ιδρυμάτων: Conference of
European Churches, Ραγκόςμιο Συμβοφλιο των Εκκλθςιϊν.
3.9. Διευκφνςεισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ: Οικουμενικό Ρατριαρχείο
Κωνςταντινουπόλεωσ,
Ρατριαρχείο
Αλεξανδρείασ,
Ρατριαρχείο
Αντιοχείασ, Ρατριαρχείο Λεροςολφμων, Ρατριαρχείο ωςίασ, Ρατριαρχείο
Σερβίασ, Ρατριαρχείο ουμανίασ, Ρατριαρχείο Βουλγαρίασ, Ρατριαρχείο
Γεωργίασ, Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ, Εκκλθςία τθσ Ρολωνίασ, Εκκλθςία τθσ
Αλβανίασ, Εκκλθςία Τςεχίασ και Σλοβακίασ, Εκκλθςία Φιλανδίασ,
Εκκλθςία Εςκονίασ.
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Προτεςταντικι Εκκλθςία
Λόγω τθσ πολυδιάςπαςθσ του Ρροτεςταντιςμοφ και του μεγάλου πλικουσ
των Ομολογιϊν ζγινε προςπάκεια, ςτθν παροφςα εργαςία, να
ομαδοποιθκοφν οι προτεςταντικζσ ιςτοςελίδεσ ανάλογα με τον
αυτοπροςδιοριςμό τθσ Ομολογίασ τουσ.

Προτεςταντικζσ Εκκλθςίεσ χωρίσ προςδιοριςμό τθσ ταυτότθτάσ
τουσ
«Είμαςτε μια μικρι αλλά "δυναμικι" ομάδα νζων ανκρϊπων που με μεράκι και
όρεξθ για ηωι κζλουμε να δϊςουμε ςτουσ γφρω μασ αυτό που πθγάηει από τθν
καρδιά μασ. Φυςικά ςκοπόσ μασ δεν είναι να "ςυναγωνιςτοφμε" ςτο ςτίβο του
διαδικτφου, αλλά να δϊςουμε ζνα διαφορετικό χρϊμα, μια χαροφμενθ νότα,
ελπίδα για καλφτερθ ηωι, να μιλιςουμε για το νόθμα τθσ ηωισ. Να πάμε κόντρα ςτο
ρεφμα τθσ εποχισ μασ!».
www.jesuslovesyou.gr
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Σχιμα 4: Αρχικι ςελίδα του ιςτοχϊρου Jesus Loves You

Δομι:
Χωρίηεται ςε δφο μζρθ: Αρχικι, Ρροφίλ
Επιμζρουσ ενότθτεσ:
1. Bible Club
1.1. Καινι Διακικθ (νεοελλθνικά)
1.1.1. Εγκυκλοπαίδεια τθσ Βίβλου: Οn-line Εγκυκλοπαίδεια τθσ
Βίβλου.
1.1.2. Βιβλικι Ελλάδα: Μελζτθ για τθν Ελλάδα τθσ Καινισ Διακικθσ.
Γνωριμία τουσ βιβλικοφσ τόπουσ τθσ Ελλάδασ, εκεί όπου
περπάτθςαν, δίδαξαν και εμπνεφςτθκαν από το Κεό οι
μακθτζσ.

1.1.3. Αγία Γραφι και μελζτεσ: Ο ςκοπόσ τθσ ςυγγραφισ τθσ, ο
κανόνασ, τα κριτιρια επιλογισ των βιβλίων, τα χειρόγραφα,
γιατί να γραφτοφν ςτα Ελλθνικά; ποια ιταν θ διάλεκτοσ, θ
αποκάλυψθ του Κεοφ, Αγία Γραφι και προφορικι
παράδοςθ...
1.1.4. Θ Αγία Γραφι ςτο JesusLovesYou.gr. Αρχαίο κείμενο και
νεοελλθνικι μετάφραςθ, τα βιβλία τθσ Αγίασ Γραφισ, ταμείο
κεμάτων, πλάνο μελζτθσ τθσ Αγίασ Γραφισ...
1.1.5. Ρερί Λθςοφ Χριςτοφ. Για τθ ηωι του Λθςοφ, τα ονόματά Του, το
χαρακτιρα Του, τα καφματα και τισ παραβολζσ Του.
1.1.6. Κείμενα Καινισ Διακικθσ ςε ποιθτικι ζκφραςθ: Ρερικοπζσ τθσ
Καινισ Διακικθσ, αποδομζνεσ με ποιθτικι ζκφραςθ από τον
ποιθτι Λουκά Αγαπθτό.
1.2. Θ Καινι Διακικθ ςτο αγγλικό κείμενο: Διευκφνςεισ για
ανάγνωςθ
τθσ
Αγίασ
Γραφι
ςτα
αγγλικά:
http://bible.com/bible_read.html, http://www.biblegateway.com,
http://www.usccb.org/nab/bible,
http://etext.lib.virginia.edu/kjv.browse.html,
http://www.ibs.org/bibles/index.php,
http://www.carm.org/bibleonline.htm
1.3. Θ ΚΑΙΝΘ ΔΙΑΘΘΚΘ αρχαίο κείμενο (υπό καταςκευι)
1.4. Θ Βίβλοσ (Αγία Γραφι)
1.4.1. Λίγα λόγια για τθ Βίβλο
1.4.2. Σο περιεχόμενο τθσ Βίβλου.
1.4.3. Δίνονται ςυμβουλζσ όπωσ: Διάβαςε περιςςότερα για τα
βιβλία τθσ Βίβλου και ςε ποιεσ κατθγορίεσ διαιροφνται. Μάκε
για το πωσ ςχθματίςτθκε θ Βίβλοσ. Διάβαςε για τα
δευτεροκανονικά, τα απόκρυφα, και τα γραπτά των
Αποςτολικϊν Ρατζρων. Δεσ τθν "ταυτότθτα" των βιβλίων τθσ
Αγίασ Γραφισ. Μελζτθςε όλθ τθ Βίβλο ςε 1 χρόνο, μζςα από
το ετιςιο μθνιαίο ι εβδομαδιαίο πλάνο μελζτθσ.
1.5. Ειδικά αφιερϊματα: Σφντομθ επιςκόπθςθ ςτουσ πρϊτουσ 6
μικροφσ προφιτεσ. Γενικι ειςαγωγι ςτθν Αγία Γραφι.
1.6. Σα Δευτεροκανονικά βιβλία: Σφντομθ ιςτορικι και κριτικι
παρουςίαςθ των δευτεροκανονικϊν βιβλίων και λίςτα αυτϊν.
1.7. Ραρουςίαςθ των Απόκρυφων ι Ψευδεπίγραφων βιβλίων τθσ
Καινισ Διακικθσ με περίλθψθ του περιεχομζνου τουσ.
1.8. τατιςτικά ςτοιχεία: Ραρατίκενται αναλυτικά ςτθν παροφςα
εργαςία γιατί κίνθςαν το ενδιαφζρον του γράφοντοσ εξαιτίασ των
λεπτομερειϊν που περιζχουν.
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Βίβλος: Στατιστικά στοιτεία
Η Βίβινο πεξηέρεη 66 βηβιία θαη δηαηξείηαη ζε δύν ηκήκαηα, ηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη ηε Καηλή Γηαζήθε.
Οιόθιεξε ε Βίβινο έρεη 1.189 θεθάιαηα θαη 31.173 ρσξία (εδάθηα).

Γενικά στατιστικά
Βηβιία: 66
Κεθάιαηα: 1.189
ηίρνη: 41.173
πγγξαθείο-πληάθηεο: πεξίπνπ 40
Γιώζζεο γξαθήο: 3 (Διιεληθά, εβξατθά θαη αξακατθά)
Γξάθηεθε ζε κηα πεξίνδν: 1.600 ρξόλσλ
Αλαθέξεηαη ζε: πάλσ από 40 γελεέο
Γξάθηεθε ζε 3 επείξνπο: Δπξώπε, Αζία θαη Αθξηθή
Γξάθηεθε από αλζξώπνπο δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ: βαζηιηάδεο,
αγξόηεο, γηαηξνί, ςαξάδεο, εηζπξάθηνξεο θόξσλ, πξνθήηεο, θ.ι.π.
Γξάθηεθε ζε δηαθνξεηηθά κέξε: ζπίηη, παιάηη, θπιαθή, κπνπληξνύκη, ρσξάθη, εμνξία
Γξάθηεθε ζε πεξίνδν δηαθόξσλ θαηαζηάζεσλ: πόιεκν, εηξήλε, ειεπζεξία, ζθιαβηά

Στατιστικά ολόκληρης της Βίβλοσ
Πξώηε ιέμε ζηε Βίβιν:
Σειεπηαία ιέμε ζηε Βίβιν:
Πην κεγάιε ιέμε (θαη όλνκα):
Σν πην ζύληνκν εδάθην:

Δλ αξρή
Ακήλ (Απνθάιπςε 22:21)
Μαρέξ-ζαιάι-ραο-βαδ (Ηζαΐαο 8:1)
Γελ ζα θιέςεηο (Ού θιέςεηο, Έμνδνο 20:15)
Γάθξπζε ν Ιεζνύο (αγγιηθή κεηάθξαζε Ισάλλεο 11:35,
"Jesus wept")

Σν πην καθξύ εδάθην:
Μηθξόηεξν βηβιίν:
Μεγαιύηεξν βηβιίν:
Σα κεζαία βηβιία ηεο Βίβινπ:
Σν κεζαίν θεθάιαην ηεο Βίβινπ:
Σν κεζαίν εδάθην ηεο Βίβινπ:
Σν κεζαίν βηβιίν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο:
Σν κεζαίν βηβιίν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο:
Πην κεγάιν θεθάιαην:
Πην κηθξό θεθάιαην:
Η ιέμε "Θεόο" εκθαλίδεηαη:
Η ιέμε "Κύξηνο" εκθαλίδεηαη:

Στατιστικά Παλαιάς Διαθήκης

Δζζήξ 8:9
Γ' Ισάλλνπ επηζηνιή
Ψαικνί (150 θεθάιαηα)
Μηραίαο θαη Νανύκ
Ψαικόο 118
Ψαικόο 118:8
Παξνηκίεο
Β' Θεζζαινληθείο
Ψαικόο 119 (176 ρσξία)
Ψαικόο 117 (2 ρσξία)
3.358
7.736

Στατιστικά Καινής Διαθήκης

39 Βηβιία

27 Βηβιία

929 Κεθάιαηα

260 Κεθάιαηα

23.214 Χσξία

7.959 Χσξία

17 Ιζηνξηθά βηβιία

5 Ιζηνξηθά βηβιία

5 Πνηεηηθά βηβιία

22 Δπηζηνιέο

17 Πξνθεηηθά βηβιία

1 Πξνθεηηθό βηβιίν (Απνθάιπςε)

Μεζαίν βηβιίν: Παξνηκίεο

Μεζαίν βηβιίν: Β' Θεζζαινληθείο
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Μεζαίν θεθάιαην: Ιώβ 20

Μεζαίν θεθάιαην: Ρσκαίνπο 8:9

Μεζαία ρσξία: Ιώβ 20:17 θαη 18

Μεζαίν ρσξίν: Πξάμεηο 27:17

Μηθξόηεξν βηβιίν: Αβδηνύ (Οβδηνύ)

Μηθξόηεξν βηβιίν: Γ' Ισάλλνπ επηζηνιή

Μηθξόηεξν θεθάιαην: Ψαικόο 117

Μηθξόηεξν θεθάιαην: -

Μηθξόηεξν ρσξίν: Έμνδνο 20:15

Μηθξόηεξν ρσξίν: Ισάλλεο 11:35

Μεγαιύηεξν βηβιίν: Ψαικνί

Μεγαιύηεξν βηβιίν: Λνπθάο

Μεγαιύηεξν θεθάιαην: Ψαικόο 119 (176 ρσξία)

Μεγαιύηεξν θεθάιαην: Λνπθάο 1

Μεγαιύηεξν ρσξίν: Δζζήξ 8:9

Μεγαιύηεξν ρσξίν: Απνθάιπςε 20:4

Τα 10 μεγαλύτερα βιβλία της Βίβλοσ

Ψαικνί - 150 θεθάιαηα, 2.461 ρσξία
Ιεξεκίαο - 52 θεθάιαηα, 1.364 ρσξία
Ιεδεθηήι - 48 θεθάιαηα, 1.273 ρσξία
Γέλεζε - 50 θεθάιαηα, 1.533 ρσξία
Ηζαΐαο - 66 θεθάιαηα, 1.292 ρσξία
Αξηζκνί - 36 θεθάιαηα, 1.288 ρσξία
Έμνδνο - 40 θεθάιαηα, 1.213 ρσξία
Γεπηεξνλόκην - 34 θεθάιαηα, 959 ρσξία
Β' Χξνληθώλ- 36 θεθάιαηα, 822 ρσξία
Λνπθάο - 24 θεθάιαηα, 1.151 ρσξία

Τα 10 μικρότερα βιβλία της Βίβλοσ

Γ' Ισάλλνπ - 1 θεθάιαην, 14 ρσξία
Β' Ισάλλνπ - 1 θεθάιαην, 13 ρσξία
Φηιήκνλαο - 1 θεθάιαην, 25 ρσξία
Ινύδαο - 1 θεθάιαην, 25 ρσξία
Αβδηνύ- 1 θεθάιαην, 21 ρσξία
Σίηνο - 3 θεθάιαηα, 46 ρσξία
Β' Θεζζαινληθείο - 3 θεθάιαηα, 47 ρσξία
Αγγαίνο - 2 θεθάιαηα, 38 ρσξία
Νανύκ - 3 θεθάιαηα, 47 ρσξία
Ισλάο - 4 θεθάιαηα, 48 ρσξία

1.9. Εγκυκλοπαίδεια
1.9.1. Σκοπόσ τθσ Εγκυκλοπαίδειασ τθσ Βίβλου, χωρίσ να διεκδικεί
τθν "αποκλειςτικότθτα", είναι να βοθκιςει και να
παρακινιςει τουσ επιςκζπτεσ και φίλουσ του JesusLovesYou.gr
ςε μια πιο ςυςτθματικι και ςε βάκοσ μελζτθ τθσ Αγίασ
Γραφισ.
Κατάλογοσ κεμάτων
Βίβλοσ: Ραλαιά και Καινι Διακικθ | Δευτεροκανονικά | Απόκρυφα |
Στατιςτικά | Ρροςευχζσ |Ψαλμοί | Καφματα | Ραραβολζσ
Άνκρωποι: Ρατριάρχεσ | Μακθτζσ του Λθςοφ | Άνδρεσ | Γυναίκεσ
Φυτικό βαςίλειο: Δάςθ | Δζντρα | Φυτά και άνκθ | Καρποί | Καλάςςια
φυτά
Ηωικό βαςίλειο: Ηϊα | Ρτθνά | Ερπετά | Ζντομα | Ηϊα τθσ κάλαςςασ
Γεωλογία: Βουνά | Ροτάμια | Κάλαςςεσ | Χείμαρροι | Ζρθμοι | Σπθλιζσ
| Ρθγζσ | Ρθγάδια
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Κοινωνία: Γιορτζσ | Μινεσ | Επαγγζλματα
Κράτοσ: Ζκνθ και φυλζσ | Ζλλθνεσ τθσ Κ.Δ.
Σζχνεσ: Πργανα | Μουςικοί | Καλλιτζχνεσ | Είδθ μουςικισ | Μουςικοί
όροι | Ροίθςθ
Μονάδεσ μζτρθςθσ: Νομίςματα | Μικοσ | Βάροσ | Πγκοσ
Τγεία & Ιατρικι: Αρρϊςτιεσ | Κεραπείεσ
1.9.2. Σαμείο κεμάτων τθσ Αγίασ Γραφισ
Το ταμείο κεμάτων τθσ Αγίασ Γραφισ είναι μια ςυλλογι από
ενδιαφζροντα κζματα τθσ Βίβλου. Σε κάκε ζνα από αυτά
αναφζρονται τα ςχετικά χωρία, τα οποία είναι τα πιο
"αντιπροςωπευτικά" και πιο ςθμαντικά.
1.9.3. περί Ιθςοφ Χριςτοφ
Ονόματα του Ιθςοφ Χριςτοφ
Α και Ω (Αποκάλυψθ 1:8), Άγιοσ (Ρράξεισ 3:14), Αμνόσ (Αποκάλυψθ 5:8),
Αμνόσ Άμωμοσ (Α' Ρζτρου 1:19), Αμνόσ Άςπιλοσ (Α' Ρζτρου 1:19), Αμνόσ
του Κεοφ (ευαγγ. Λωάννθ 1:29), Αμνόσ ωσ Σφαγμζνοσ (Αποκάλυψθ 5:6),
Άμπελοσ θ Αλθκινι (ευαγγ. Λωάννθ 15:1), Αρχι και Τζλοσ (Αποκάλυψθ
22:13), Αρχθγόσ τθσ Ηωισ (Ρράξεισ 3:15), Αρχιποιμζνασ (Α' Ρζτρου 5:4),
Άρχοντασ τθσ Ειρινθσ (Θςαΐασ 9:6), Αςτζρι Λαμπρό Ρρωινό (Αποκάλυψθ
22:16), Αυγερινόσ (Β' Ρζτρου 1:19), Βαςιλιάσ Αιϊνοσ (Λερεμίασ 10:10),
Βαςιλιάσ τθσ Δόξασ (Ψαλμόσ 24:7,10), Βαςιλιάσ των Βαςιλιάδων
(Αποκάλυψθ 19:16), Βλαςτάρι (Θςαΐασ 11:10), Βλαςτόσ (Ηαχαρίασ 6:12),
Γιοσ ο Αγαπθτόσ (Λουκάσ 9:35), Γιοσ του Ανκρϊπου (Ματκαίοσ 8:20), Γιοσ
του Δαβίδ (Ματκαίοσ 15:22), Γιοσ του Κεοφ (Μάρκοσ 1:1), Διδάςκαλοσ
(Λουκάσ 12:13), Δίκαιοσ (Ρράξεισ 3:14), Εγϊ Είμαι (ευαγγ. Λωάννθ 8:58),
Εμμανουιλ (Θςαΐασ 7:14), Ερχόμενοσ (Αποκάλυψθ 1:8), Θν (Αποκάλυψθ
1:8), Κεόσ Αλθκινόσ (Λερεμίασ 10:10), Κεόσ Λςχυρόσ (Θςαΐασ 9:6), Λςραιλ
(Θςαΐασ 49:3), Καλόσ Ροιμζνασ (ευαγγ. Λωάννθ 10:14), Κφριοσ (Λουκάσ
2:48), Κφριοσ πάντων (Ρράξεισ 10:36), Κφριοσ των δυνάμεων (Θςαΐασ
6:4), Κφριοσ των Κυρίων (Αποκάλυψθ 19:16), Λιοντάρι από τθ φυλι
Λοφδα (Αποκάλυψθ 5:5), Λόγοσ (ευαγγ. Λωάννθ 1:1), Λόγοσ του Κεοφ
(Αποκάλυψθ 19:13), Ναηωραίοσ (Ματκαίοσ 2:23), Ο Ρρϊτοσ και ο
Ζςχατοσ (Αποκάλυψθ 22:13), Ραντοκράτωρ (Αποκάλυψθ 1:8), Ρατζρασ
του μζλλοντα αιϊνα (Θςαΐασ 9:6), Ροιμζνασ Καλόσ (ευαγγ. Λωάννθ
10:11), Ροιμζνασ Μζγασ (Εβραίουσ 13:20), Ρφλθ (ευαγγ. Λωάννθ 10:9),
αββί (ευαγγ. Λωάννθ 1:38), ίηα Δαβίδ (Αποκάλυψθ 5:5), Σφμβουλοσ
Καυμαςτόσ (Θςαΐασ 9:6), Χριςτόσ (Μάρκοσ 15:32), Ων (Αποκάλυψθ 1:8)
1.9.4. Σα καφματα του Ιθςοφ: Λεπτομερισ κατάλογοσ με
παραπομπζσ ςτα τζςςερα Ευαγγζλια
1.9.5. Θ ηωι του Ιθςοφ: Τα γεγονότα τθσ ηωισ του Λθςοφ
χρονολογικά. Λεπτομερισ κατάλογοσ με παραπομπζσ ςτα
τζςςερα Ευαγγζλια.
1.9.6. Ο χαρακτιρασ του Ιθςοφ Χριςτοφ
Αγακόσ (Ματκαίοσ 19:16), Άγιοσ (Λουκάσ 1:35), Ακϊοσ (Ματκαίοσ 27:4), Άκακοσ
(Εβραίουσ 7:26), Αλθκισ (Λωάννθσ 1:14), Αμίαντοσ (Εβραίουσ 7:26), Άμωμοσ (Α'
Ρζτρου 1:19), Αναμάρτθτοσ (Β' Κορινκίουσ 5:21), Άςπιλοσ (Α' Ρζτρου 1:19), Γεμάτοσ
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Αγάπθ (Λωάννθσ 13:1), Γεμάτοσ Χάρθ (Β' Κορινκίουσ 8:9), Δίκαιοσ (Εβραίουσ 1:9),
Ελειμων (Εβραίουσ 2:17), Επικυμθτόσ (Άςμα Αςμάτων 5:16), Εφςπλαχνοσ (Λουκάσ
19:41), Ηθλωτισ ( Λωάννθσ 2:17), Μακρόκυμοσ (Α' Τιμοκζου 1:16), Ριςτόσ (Α'
Κεςςαλονικείσ 5:24), Ρράοσ (Ματκαίοσ 11:29), Συγχωρθτικόσ (Λουκάσ 23:34),
Ταπεινόσ ςτθ καρδιά (Ματκαίοσ 11:29), Υπάκουοσ ςτουσ γονείσ Του (Λουκάσ 2:51),
Υπάκουοσ ςτο Κεό Ρατζρα (Λωάννθσ 4:34), Υπομονετικόσ (Ματκαίοσ 27:14),
Υποταγμζνοσ ςτον Ρατζρα (Λουκάσ 22:42), Φιλάνκρωποσ (Ματκαίοσ 4:23)
1.9.7. Οι παραβολζσ του Ιθςοφ: Λεπτομερισ κατάλογοσ των
παραβολϊν του Λθςοφ ςτα τζςςερα ευαγγζλια και κατά
χρονολογικι ςειρά.
1.9.8. Ποιοσ είναι ο Ιθςοφσ Χριςτόσ: Άρκρα τα οποία παρουςιάηουν
το πρόςωπο του Λθςοφ
1.9.9. Προςωπικι γνωριμία με το ΘΕΟ: Άρκρο που αςχολείται με τθ
ςυνάντθςθ Κεοφ και ανκρϊπου μζςω του Λθςοφ Χριςτοφ.
1.9.10. Βιβλικι Ελλάδα: Ραρουςίαςθ των βιβλικϊν τόπων τθσ
Ελλάδασ όπωσ: Ακινα, Κεςςαλονίκθ, Κόρινκοσ, Κεγχρεζσ,
Ράτμοσ, Βζροια, Καβάλα (Νεάπολισ), Αμφίπολθ, Φιλίπποι,
Απολλωνία, Σαμοκράκθ, Νικόπολισ, Μυτιλινθ, Χίοσ, Σάμοσ,
Κωσ, όδοσ, Καλοί Λιμζνεσ, Φοίνικασ (Φοίνιξ), Λαςςαία,
Γαφδοσ (Κλαυδία)
1.9.11. Πρόγραμμα μελζτθσ τθσ Αγίασ Γραφισ ςε 1 χρόνο:
Συμβουλζσ για μια πιο αποδοτικι μελζτθ τθσ Αγίασ Γραφισ.
1.9.12. Προγράμματα Αγίασ Γραφισ: Επιλογζσ ιςτοςελίδων που είναι
ςχετικζσ με προγράμματα και εκδόςεισ τθσ Βίβλου,
βοθκθμάτων για μελζτθ και on-line ανάγνωςθ τθσ Αγίασ
Γραφισ: Εν αρχι θν ο Λόγοσ, The Unbound Bible, Bible
Promise, FreeMP3Bible.org, Audio Bible Online, Bible Study
Tools, Online-bible.com, The Html Bible, CEBible, The Bible
Planner, Biblesoft.com, SwordSearcher, CCEL.org, Theophilos,
Bible Plus, FreeBible
1.9.13. Ενδιαφζροντα: Ραρουςίαςθ κειμζνων ςε ποιθτικι μορφι
1.9.14. Θ Καινι Διακικθ: Ραρουςίαςθ των βιβλίων τθσ Καινισ
Διακικθσ ςε νεοελλθνικι μετάφραςθ.
2. Θζματα
2.1. Κοινωνικά: Άρκρα για ςθμαντικά κοινωνικά κζματα μζςα από το
φακό τθσ Αγίασ Γραφισ: Εκτρϊςεισ, Ευκαναςία, Κλωνοποίθςθ,
Γάμοσ,
Οικογζνεια,
Aids,
Ναρκωτικά,
Αλκοολιςμόσ,
Ομοφυλοφιλία, Αςτρολογία, New Age (Νζα Εποχι), ατςιςμόσ,
Οικολογία.
2.2. Πνευματικά: Άρκρα και ςυμβουλζσ για μια ευλογθμζνθ
πνευματικι πορεία: Θ ςπουδαιότθτα τθσ Ρροςευχισ, Γιατί
προςεφχομαι, Μια όμορφθ προςευχι για κάκε πρωί πριν αρχίςει
θ εργαςία μασ, Μια προςευχι-ευχαριςτία για τισ κλίψεισ, Και οι
τρίχεσ τθσ κεφαλισ ςασ είναι αρικμθμζνεσ..., Δζκα εντολζσ για τθ
χριςθ του χριματοσ, Υπομονι-Μακροκυμία, Ρϊσ να ςυγχωρείτε,
Μπορεί ζνασ χριςτιανόσ να πάκει μελαγχολία;, Το χιοφμορ ωσ
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2.3.

2.4.

2.5.

πνευματικό πλεονζκτθμα, Θ ςθμαςία του Σταυροφ,
Χαρακτθριςτικά του αλθκινοφ Χριςτιανοφ, Ρωσ να γίνεισ ζνασ
χαροφμενοσ χριςτιανόσ, Αν είςαι χριςτιανόσ κα πρζπει να
εκφράηεισ το χριςτιανιςμό ςου, Τι είμαι για το Χριςτό, Οι
καυμαςτοί τρόποι του Κεοφ, Ρότε χρειαηόμαςτε τθν
αναηωπφρωςθ;, Ρότε αρχίηει μια αναηωπφρωςθ, Άςε το Κεό να
ςου αφαιρζςει τισ δικαιολογίεσ, Βάλε τα πρϊτα πράγματα ςτθν
πρϊτθ κζςθ, Είςαι χριςτιανόσ; Σκζψου πόςο καιρό... , Αλθκινόσ
χριςτιανιςμόσ είναι..., Ρότε δε μπορείσ να πεισ το "Ράτερ Θμϊν"!,
Ρωσ ο Κεόσ απαντά ςτθν προςευχι, Εμπόδια ςτθν προςευχι, 7
Κανόνεσ για να είςαι ζνασ νικθφόροσ χριςτιανόσ, 10 Λάκθ που
πρζπει να αποφεφγει ο Χριςτιανόσ, Καταςτάςεισ από τισ οποίεσ ο
Χριςτόσ κζλει να μασ ελευκερϊςει, Ονομάηεςαι χριςτιανόσ;
Τόλμθςε!, Μάκε να βλζπεισ κετικά τθ ηωι, Τι κακορίηει τισ
αποφάςεισ μασ;, Ρόςο "πετυχθμζνθ" ιταν θ ςθμερινι θμζρα για
ςζνα;, Αρνθτικζσ εντολζσ τθσ Βίβλου, Οι μακαριςμοί του
διαβόλου...
Επικαιρότθτα: Θ Ειρινθ του πολζμου, Το ςπάςατε το ρόδι;,
Υπάρχει ελπίδα για ειρινθ ςτθ Μζςθ Ανατολι;, Καρναβάλι και
απόκριεσ, Είναι γιορτι θ Ρρωταπριλιά;, Θ Θμζρα του Σταυροφ,
Χριςτοφγεννα ςτο JesusLovesYou.gr, Ράςχα ςτο JesusLovesYou.gr
Απολογθτικι: Αποδείξεισ ότι ο ΛΘΣΟΥΣ ιταν ο ΜΕΣΣΛΑΣ, Κϊδικασ
Da Vinci: Ραραμφκι ι πραγματικότθτα;, Απάντθςθ ςτα όςα
λζγονται για το Ευαγγζλιο του Λοφδα, Σχετικά με το βιβλίο
"Τελευταίοσ πειραςμόσ" του Νίκου Καηαντηάκθ, Εμπνζει
ανθςυχίεσ θ (επικείμενθ) θμερομθνία 06/06/06;, Το υδραγωγείο
του Εηεκία, Δαρβινιςμόσ και Χριςτιανικι πίςτθ, Το παραμφκι του
Τηζιμσ Κάμερον, "Δθμιουργία και αποκάλυψθ", "Εξ Αυτοφ ",
Υπάρχουν UFO και εξωγιινοι;, Ενταφιαςμόσ ι καφςθ νεκρϊν;,
Δωρθτζσ οργάνων, Οι Κεομθνίεσ επιβεβαιϊνουν τθν κυριαρχία
του Κεοφ, Υπάρχουν θκικζσ αντικειμενικζσ αξίεσ;, Τι πιςτεφω και
γιατί το πιςτεφω.
Πρακτικόσ Χριςτιανιςμόσ
Οικογζνεια: 5 Συμβουλζσ για μια ευτυχιςμζνθ οικογζνεια, 6
κανόνεσ για μια ευτυχιςμζνθ οικογζνεια
Γονείσ-Παιδιά: 15 Συμβουλζσ για τουσ γονείσ, 10 Λόγοι για τουσ
οποίουσ οι γονείσ καταςτρζφουν τα παιδιά τουσ, 10 Τρόποι
ςυμπεριφοράσ προσ τα παιδιά ςου, 10 Λάκθ που κάνουν οι
γονείσ, 10 Τρόποι με τουσ οποίουσ μπορείσ να καταςτρζψεισ το
παιδί ςου, 12 Κανόνεσ για τθν αγωγι των παιδιϊν, 12 Συμβουλζσ
των παιδιϊν προσ τουσ γονείσ!, 10 Συμβουλζσ που κα ςε
βοθκιςουν ςαν γονιό ποτζ να μθ μετανιϊςεισ, 6 Κανόνεσ
ςυμπεριφορζσ για τα παιδιά
Γάμοσ: 20 Συμβουλζσ για καινοφργια ηευγάρια, 10 Εντολζσ για
τουσ ςυηφγουσ και τισ ςυηφγουσ, 10 Μακαριςμοί για τουσ
παντρεμζνουσ, 16 Συμβουλζσ για αποφυγι τθσ αποτυχίασ του
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2.6.

2.7.

γάμου ςου, 16 Συμβουλζσ για τθ ςτακεροποίθςθ του γάμου ςου,
5 Κανόνεσ για ζναν επιτυχθμζνο γάμο
Κακθμερινότθτα: 10 Εντολζσ για αρμονικι ςυμβίωςθ με άλλουσ,
10 Κανόνεσ για ευτυχζςτερθ ηωι, 13 Λόγοι για τουσ οποίουσ θ
τθλεόραςθ γίνεται επικίνδυνθ, 4 Συμβουλζσ για να κάνεισ τθ ηωι
ςου ευκολότερθ, 6 Τρόποι για να είςαι ευχάριςτοσ όταν μιλά, Ζνα
φποπτοσ δωδεκάλογοσ.
Πνευματικι Πορεία: 7 Συμβουλζσ για να είςαι ζνασ νικθφόροσ
χριςτιανόσ, 7 Κανόνεσ για να είςαι ζνασ νικθφόροσ χριςτιανόσ, 6
Σοφζσ ςυμβουλζσ, 21 Υποχρεϊςεισ των χριςτιανϊν μεταξφ τουσ.
Εςχατολογικά: H Δεφτερθ Ζλευςθ του Χριςτοφ και θ αρπαγι τθσ
Εκκλθςίασ, Θ Δεφτερθ Ζλευςθ του Λθςοφ Χριςτοφ, Ρότε κα γίνει θ
"αρπαγι" τθσ εκκλθςίασ;, Τι κα προθγθκεί πριν τον ερχομό του
Κυρίου;, Ρωσ κα ζρκει ο Κφριοσ;, Τι κα γίνει κατά τθν αρπαγι τθσ
εκκλθςίασ;, Τι κα ςυμβεί με τα ςϊματά μασ, Τι κα ςυμβεί με τουσ
νεκροφσ πιςτοφσ;, Τι κα ςυμβεί μετά τθ Δεφτερθ Ζλευςθ του
Χριςτοφ, Κα υπάρξει κρίςθ για τουσ πιςτοφσ;, Ρου κα γίνει θ
κρίςθ των πιςτϊν και τι ςυμβεί;, Τι είναι το Βιβλίο τθσ Ηωισ;, Θ
απονομι των ςτεφανιϊν, Ο Δείπνοσ του γάμου του Αρνίου με τθ
Νφμφθ, Θ περίοδοσ τθσ Μεγάλθσ Κλίψθσ, Τι κα ςυμβεί ςτθ γθ
μετά τθν αρπαγι τθσ εκκλθςίασ;, Θ εμφάνιςθ του Αντίχριςτου, Τι
πρόκειται να ςυμβεί τθν περίοδο τθσ μεγάλθσ κλίψθσ, Ο αρικμόσ
666, Θ Χιλιετι Βαςιλεία, Θ Χιλιετισ βαςιλεία του Χριςτοφ ςτθ γθ,
Θ κρίςθ τθσ οικουμζνθσ, Θ εμφάνιςθ του Χριςτοφ για να κρίνει
τθν οικουμζνθ, Ο Κφριοσ κα κρίνει τθν οικουμζνθ, Υπάρχει
ευκαιρία ςωτθρίασ μετά τθν Ζλευςθ του Χριςτοφ, Ο αρικμόσ των
144.000, Καταςτροφι τθσ γθσ και του ουρανοφ, Θ βαςιλεία του
Χριςτοφ και θ αιϊνια ηωι - λογικζσ απορίεσ, Θ βαςιλεία του
Χριςτοφ και θ αιϊνια ηωι, Ρωσ κα είναι οι πιςτοί ςτθ βαςιλεία
του Κεοφ;, Κα παντρεφονται ςτθ βαςιλεία του Κεοφ;, Κα
αναγνωρίηουμε τουσ άλλουσ ςτον Ραράδειςο;, Κα υπάρχουν
υλικά αγακά ςτθ βαςιλεία του Κεοφ;, Κα μποροφμε να ζχουμε τα
αγαπθμζνα μασ ηϊα ςτον ουρανό;, Τι κα ςυμβεί με το διάβολο
και τουσ απίςτουσ, Τι κα ςυμβεί με τουσ απίςτουσ;, Τι κα ςυμβεί
με το διάβολο και τον αντίχριςτο, Τι είναι θ κόλαςθ.
Για μια καλφτερθ ηωι
Άρκρα, ςυμβουλζσ: Το άγχοσ του Dr. Ανανία Καβάκα
(Νευρολόγου-Ψυχίατρου), Μποροφμε να ελζγξουμε το άγχοσ του
Ραντελι Σιδθρόπουλου (ςυμβοφλου νεολαίασ), Ο φόβοσ τθσ
απόρριψθσ του Ραντελι Σιδθρόπουλου (ςυμβοφλου νεολαίασ),
Ρωσ δθμιουργείται θ μελαγχολία και πωσ μπορεί να
αντιμετωπιςτεί του Dr. Ανανία Καβάκα (Νευρολόγου-Ψυχίατρου),
Ρωσ να αποκτιςετε ψυχικι ειρινθ - 8 πολφτιμεσ ςυμβουλζσ,
Ηϊντασ υπό πίεςθ του Φϊτθ Κ. ωμαίου, Μόλυνςθ του νου και
τθσ ςυνείδθςθσ του Dr. Ανανία Καβάκα (ΝευρολόγουΨυχίατρου), Ζχεισ ελζγξει τθν καρδιά ςου τελευταία;, Ρωσ να
κάνεισ ευκολότερθ τθ ηωι ςου, Αν κζλεισ να είςαι ευχάριςτοσ
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όταν μιλάσ, Ροτζ δεν πρζπει να ξεχνάσ..., Γιατί αποτυχαίνουν οι
άνκρωποι
3. Κατθγορίεσ
3.1. Γυναίκα: Οικογζνεια, Ζχοντασ ζνα παιδί με νοθτικι κακυςτζρθςθ,
Σφηυγοσ-μθτζρα-νοικοκυρά-εργαηόμενθ: Ρωσ να ιςορροπιςω
τουσ ρόλουσ;, Μάκε το παιδί ςου να προςεφχεται, Μιλιςτε ςτα
παιδιά ςασ για το ςεξ, Ρϊσ να αποξενωκείσ από τθν κόρθ ςου..,
Το παιδί μζςα ςτθν κοινωνία, Μπορϊ μόνθ μου να ανακρζψω τα
παιδιά μου;, Κάνε το παιδί ςου να ςυνειδθτοποιιςει τθν αξία
του, Ραιδί και ςπουδζσ, Το παιδί ςτο ςχολείο, Το παιδί και το
βιβλίο, Στο παιδί μου..., Ρωσ να διατθριςετε το γάμο ςασ
ακλόνθτο, Τα παιδιά μασ..., Σφηυγοσ: Ζνασ δοκιμαηόμενοσ ρόλοσ
Κοινωνία: Θ εργαηόμενθ μθτζρα, Εργαηόμενθ μθτζρα: Ζνασ
δφςκολοσ ρόλοσ, Θ κζςθ μου απζναντι ςτουσ ομοφυλόφιλουσ
Σχζςεισ: Δεν είναι κακόλου ςυναιςκθματικόσ, Υπάρχουν και τα
πεκερικά...
Πνευματικά: Τα χαρακτθριςτικά τθσ ενάρετθσ ςυηφγου, Θ ιςυχθ
μασ ϊρα, Ρροςεφχομαι για το ςφηυγό μου, Ρωσ επθρζαςε ο
ερχομόσ του Χριςτοφ τθ κζςθ τθσ γυναίκασ.
Τγεία και Ομορφιά: Αγάπθςε το ςϊμα ςου!, Διϊξτε το άγχοσ.
3.2. Παιδί: Ραιδικά διθγιματα, Ηωγραφιζσ, Ραιδικζσ παραγωγζσ,
Ραιχνίδια, Βιβλιοπαρουςίαςθ, Άρκρα.
3.3. Νεολαία: Μου ηθτά να κάνουμε ζρωτα..., Είμαι ερωτευμζνοσ με
ζνα κορίτςι, Θ εφθβεία και θ μυςτθριϊδθσ ορμι,
Αυτοϊκανοποίθςθ: Ρωσ μπορϊ να αντιςτακϊ;, Κίνθτρα για μια
φιλία, Ρροχποκζςεισ για μια καλι φιλία, Θ αποδοχι του εαυτοφ
μου, Θ αποδοχι του εαυτοφ μου: Μπορϊ να βελτιωκϊ;,
Ρρογαμιαίεσ ςχζςεισ: Να προχωριςω;, Τι είναι αγάπθ, Το
αλφάβθτο τθσ αγάπθσ.
4. Σζχνεσ
4.1. Μουςικι: Θ μουςικι των ελλθνικϊν χριςτιανικϊν μουςικϊν
παραγωγϊν, Συνεντεφξεισ ελλινων χριςτιανϊν καλλιτεχνϊν ςτο
JesusLovesYou.gr, www.artists: Μια ςυλλογι από προςωπικζσ
ςελίδεσ χριςτιανϊν καλλιτεχνϊν: M.W.Smith, Amy Grant, Jars Of
Clay, DC Talk, Steve Green, Petra... Ράνω από 130 sites, Ραιδικζσ
παραγωγζσ, Χριςτιανικά Μ.Μ.Ε., Τθλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί
ςτακμοί on-line.
4.2. Φωτογραφία:
Ζλλθνεσ χριςτιανοί φωτογράφοι οι οποίοι
εκκζτουν τισ δθμιουργίεσ τουσ μζςα από τισ ςελίδεσ του
JesusLovesYou.gr.
5. Χριςιμα
5.1. Εδάφια ενκάρρυνςθσ: διάβαςε όταν... είςαι άρρωςτοσ, νιϊκεισ
απογοιτευςθ, νιϊκεισ δειλία, νιϊκεισ κατάκλιψθ, ζχεισ φόβουσ,
ζχεισ πειραςμοφσ, ζχεισ κλίψεισ, ζχεισ διωγμοφσ, αιςκάνεςαι
μοναξιά, αιςκάνεςαι ενοχι για αμαρτία, ςε αδικοφν και κζλουν
να ςε βλάψουν, ςε απαςχολοφν προβλιματα, ςε εγκαταλείπουν,
υπάρχει πζνκοσ, ζρχονται τα γεράματα.
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5.2.

Παροιμίεσ: Ραροιμίεσ από το βιβλίο των Ραροιμιϊν: Αςζβεια,
Δικαιοςφνθ, Κακία, Καλοςφνθ, Κυριαρχία Κεοφ, Ρερθφάνια,
Ριςτότθτα, Ρλοφτοσ, Ρροςφορά, Σοφία, Σφηυγοσ, Τεμπελιά,
Υπομονι, Φιλία.
5.3. Αποφκζγματα
5.4. Άκουςα...
5.5. Διάβαςα...
6. Ενδιαφζροντα
6.1. Χριςτιανικι Ποίθςθ: Ροιιματα διαφόρων ποιθτϊν τθσ Εκκλθςίασ.
6.2. Βιογραφίεσ: Βιογραφίεσ ςθμαντικϊν προςωπικοτιτων: Martin
Luther King, Jr. (1929-1968): Αμερικανόσ αρχθγόσ των Μαφρων
και αγωνιςτισ για τα ίςα δικαιϊματα των πολιτϊν, Απόςτολοσ
Ραφλοσ: Ο απόςτολοσ των εκνϊν, Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ (354407 μ.Χ), Άγιοσ, αρχιεπίςκοποσ και μζγασ διδάςκαλοσ, C. S. Lewis
(1898-1963): Χριςτιανόσ απολογθτισ, λόγιοσ και ςυγγραφζασ,
John Stott (1921): Χριςτιανόσ απολογθτισ και ςυγγραφζασ,
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945): Μουςικόσ και ςυγγραφζασ
μυκιςτορθμάτων και ποιθμάτων.
6.3. Βιβλιοπαρουςίαςθ
Επιλογι από βιβλία.
Παιδικά: Μια Χειμωνιάτικθ Νφχτα (τθσ ουκ Μπελ Γκράχαμ), Θ
Βίβλοσ Εικονογραφθμζνθ, Ράτερ Θμϊν.
Κοινωνικά κζματα: Ευκαναςία: Ζγκλθμα ι ευεργεςία; (του
Μθτροπολίτου Φκιϊτιδοσ Νικολάου), Ομοφυλοφιλία - αρχαία &
ςφγχρονθ και θ Χριςτιανικι εκκλθςία (του Χ. Κ. Καραγκοφνθ)
Διάφορα: Ναι ι όχι ςτο Χάρι Ρότερ; (του Λωάννου Κ. Μθλϊνθ).
6.4. Audio: Τθλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί ςτακμοί on-line, 3λεπτα
πνευματικά μθνφματα, Τθν προςευχι των αςτροναυτϊν μζςα
από το διαςτθμόπλοιο Apollo 8 (αγγλικά), Τουσ αςτροναφτεσ του
Apollo 8 να διαβάηουν εδάφια από τθ Γραφι ςτο διάςτθμα
(αγγλικά), Τθν ιςτορία του Κεοφ από τθ δθμιουργία μζχρι τθν
αιωνιότθτα.
6.5. Links: Επιλεγμζνεσ Χριςτιανικζσ Λςτοςελίδεσ
Portal/Directory: CrossDaily.com, Crosswalk.com , Gospel
Communications Inter., Christianity Today, CrossSearch,
ServeHim.com, ChristiansUnite.com, Best of the Christian Web,
ChristSites.com, J-E-S-U-S.net, 711 Net
Orthodoxy Sites: Ecclesia, Ecumenical Patriarchate of
Constantinople, Orthodox Church in America, Orthodox Christian
Charities Inter.,Metropolis of Attica, Ocf.org, Apostolic Diakonia,
Orthodoxnet.gr, Aghion Oros (Mount Athos)
Mega Sites: The Christian Answers.Net, Christian
Connections,Christian Net, iExalt.com, Heart Light, HIS Net,
Christian Freebies
Bible: Back To Bible, The Bible Gateway, Bible Search.com,
American Bible Society, International Bible Society, Blue Letter
Bible
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Organization: Jesus Film.org, Focus On The Family, Promise
Keepers, Joni and Friends, Bible Prayer Fellowship, RBC Ministries,
Our Daily Bread, Promise of God, Ravi Zacharias Ministries,
Women of Faith
Mission: AMG International, CityVision, Billy Graham
Organization, World Vision, Campus Crusade for Christ, SIM,
Prison Followship
Media: CITV. Com, Christian Tuner, Trans World Radio
Youth: WWJD, Youth With A Mission, NGM, I Lead Youth,
Christian Teens, Jimmy Larche Ministries
Sports: The Goal, More Than Gold, Fellowship of Christian
Athletes, Athletes In Action, Crosswalk Sports, Christian Music
Fitness, Christian Sports Flash.
e-Shop: Family Christian Stores, Parable Christian Stores,
GospelcomDirect.com, Christianbook.com, Logos Bookstore,
Christian Discs, Nelson Word Direct, Music Force, Agape-booksmusic.com, AMG Publishers.
Magazine: Today, Christianity Today, Pulpit Helps, Gospel Today,
CCM Magazine, Priemer, Sports Spectrum, Moody Magazine,
Decision, Campus Life, Echo, Charisma, The Godly Business
Woman.
7. Ελεφκεροσ Χρόνοσ
7.1. Ανζκδοτα
7.2. ταυρόλεξα
7.3. Παιχνίδια on-line
7.4.
Chat
8. Τπθρεςίεσ
8.1. Επικοινωνία
8.2. Απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ: Μπορϊ να διαγράψω τισ
ομοφυλοφιλικζσ μου τάςεισ;, Βίαιθ και χυδαία ςυμπεριφορά τθσ
ςυηφγου ςτθν οικογζνεια, Είμαι παντρεμζνοσ και γνωρίςτθκα με
άλλθ κοπζλα, Μου ηθτά να κάνουμε ζρωτα..., Είμαι ερωτευμζνοσ
με ζνα κορίτςι, Οικογενειάρχθσ ι καλόγεροσ;, Καυγάδεσ μεσ το
γάμο: Υπάρχει λφςθ;, Γάμοσ μεταξφ πρϊτων ξαδερφιϊν,
Ρροβλιματα με τθν πεκερά μου, Ομοφυλοφιλία, Ρερί
ομοφυλοφιλίασ
και
κλθρονομικισ
προδιάκεςθσ,
Αυτοϊκανοποίθςθ, Μεταφράςεισ Αγίασ Γραφισ.
8.3.
Αιτιματα
Προςευχισ:
Δωμάτιο
Ρροςευχισ
του
JesusLovesYou.gr.
8.4. Θ δικι ςασ γνϊμθ

31

2. Εκκλθςία του Ιθςοφ Χριςτοφ
www.epistoli.gr

Εικόνα 5: αρχικι ςελίδα τθσ Εκκλθςίασ του Χριςτοφ

Δομι:
Στθν αρχικι ςελίδα υπάρχουν δεκαεπτά ςφνδεςμοι:
1. Αρχικι Σελίδα 2. Ροιοί είμαςτε 3. Μθνφματα 4. Ϊρεσ ςυνακροίςεων
5. Επαφι 6. Ρεριοδικό ΕΡΛΣΤΟΛΘ 7. Θ Αγία Γραφι on line 8. Μακιματα
από τθν Αγία Γραφι 9. Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ 10. Φυλλάδια 11. Νζα
& Ειδιςεισ 12. Βιβλίο Επιςκεπτϊν 13. e-cards 14. Κατάλογοσ Βιβλίων
15. Ρρόγραμμα Κακθμερινισ Μελζτθσ 16. Quiz 17. Αναηιτθςθ
Επιμζρουσ παρουςίαςθ των ενοτιτων:
1. Στθν αρχικι ςελίδα υπάρχουν ςφνδεςμοι οι οποίοι παραπζμπουν ςε
άρκρα όπωσ: ΜΡΟΩ Ν' ΑΝΤΛΣΤΑΚΩ ΣΤΟΥΣ ΡΕΛΑΣΜΟΥΣ;, «ΤΛ ΡΕΡΕΛ ΝΑ
ΚΑΝΩ ΓΛΑ ΝΑ ΣΩΚΩ»;, Ο λόγοσ του Κεοφ - Κανόνεσ μελζτθσ, Βάπτιςμα
ςτο όνομα του Λθςοφ.
2. Ποιοί είμαςτε: Εκτενισ παρουςίαςθ των πιςτεφω τθσ Εκκλθςίασ
3. Μθνφματα: Άρκρα χωριςμζνα ςτισ ενότθτεσ.
3.1.
Διάφορα: ΚΑΛΝ & ΑΒΕΛ - ΟΛ ΔΥΟ ΡΟΣΦΟΕΣ, ΝΛΚΘ ΣΤΘΝ
ΕΥΚΑ ΚΑΛΑΣΣΑ, Ανοικτι Κφρα, Κϋ αςτειεφεςαι βζβαια!, Τςίμα –
Τςίμα, Κοιμιςου, Οι κατακτθτζσ, ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΡΟ ΤΘ ΧΑΘ, Ο
Τελειωμζνοσ άνκρωποσ, ΑΝΥΡΕΒΛΘΤΘ ΟΜΟΦΛΑ, ΦΑΛΣΑΛΟΛ, ΤΟ
ΧΕΟΣ, ΕΡΛΓΕΛΑ ΚΑΛ ΟΥΑΝΛΑ ΣΟΦΛΑ, Ροιο είναι το όραμά ςου;, JESUS
ONLY, ΤΑ ΑΝΩ, Τα μάτια μου άνοιξε να δω, Ριςτεφεισ πωσ υπάρχει
ουρανόσ;, ΕΓΩ ΕΛΜΑΛ, ΚΑΝΩΝ, ΣΚΛΘΟΚΑΔΛΑ, Θ πίςτθ ενόσ πατζρα,
Τι ςθμαίνει "ακολοφκει μοι", και αφεσ θμιν τα οφειλθματα θμων,
ΜΡΟΩ Ν' ΑΝΤΛΣΤΑΚΩ ΣΤΟΥΣ ΡΕΛΑΣΜΟΥΣ;
3.2.
Διδαςκαλία: «ΤΛ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΛΑ ΝΑ ΣΩΚΩ»;, Βάπτιςμα
ςτο όνομα του Λθςοφ, Βάπτιςθ με Ρνεφμα Άγιο, Σειρά: Τα χαρίςματα
του Ρνεφματοσ (Α), Σειρά: Τα χαρίςματα του Ρνεφματοσ (Β), Ο λόγοσ
του Κεοφ - Κανόνεσ μελζτθσ, ΟΛ ΕΦΤΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΕΣ,
ΡΑΑΛΛΘΛΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΛΣΑΘΛ ΜΕ ΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ, ΑΓΛΟ ΣΩΜΑ
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3.3.
Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ: Δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ προσ
εμφάνιςθ.
3.4.
Ευαγγελιςμόσ: Ο Κεόσ ζχει ζνα ςχζδιο για τθ ηωι ςου!, Ο
Κεόσ και τα χαλάςματα του ανκρϊπου, ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ.
3.5.
Φυλλάδια: ΟΛ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΕΣ ΤΩΝ ΑΡΟΣΤΟΛΩΝ.
4. Ϊρεσ ςυνακροίςεων: πρόγραμμα ςυνακροίςεων τθσ Εκκλθςίασ.
5. Επαφι: φόρμα ςυμπλιρωςθσ ςτοιχείων για επικοινωνία.
6. Περιοδικό ΕΠΙΣΟΛΘ: φωτογραφίεσ 4 εξωφφλλων του περιοδικοφ.
7. Θ Αγία Γραφι on-line: παρουςίαςθ τθσ Αγίασ Γραφισ ςε ψθφιακι
μορφι.
8. Μακιματα από τθν Αγία Γραφι: Ο ΚΕΟΣ ΥΡΑΧΕΛ, O ΚΕΟΣ ΕΛΝΑΛ ΕΝΑΣ,
Ο ΚΕΟΣ ΕΛΝΑΛ ΡΝΕΥΜΑ, ΟΛ ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΟΥ, Ο ΔΘΜΛΟΥΓΟΣ ΤΘΣ
ΗΩΘΣ, Ο ΚΕΟΣ ΕΛΝΑΛ ΕΝΑ ΡΟΣΩΡΟ, Θ ΚΕΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΛΘΣΟΥ ΧΛΣΤΟΥ, Θ
ΤΕΛΕΛΑ ΑΝΚΩΡΛΝΘ ΦΥΣΘ ΤΟΥ ΛΘΣΟΥ ΧΛΣΤΟΥ, Θ ΑΛΘΚΕΛΑ ΤΘΣ
ΜΟΝΟΤΘΤΑΣ, ΟΛ ΑΓΓΕΛΟΛ, Ο ΔΛΑΒΟΛΟΣ.
9. Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ: Απαντιςεισ ςε ερωτιματα.
10. Νζα & Ειδιςεισ: πεπεραςμζνα "μεγαλεία" (αφορά άρκρο που
αναφζρεται ςτα αρχιερατικά άμφια), το παγκόςμιο τριαδικό ςυμβοφλιο
εκκλθςιϊν (αφορά πολεμικι εναντίον του ΡΣΕ), Εκκλθςία Τοφ Λθςοφ
Χριςτοφ (ςχολιαςμόσ για τθ διαίρεςθ του χριςτιανιςμοφ ςε δόγματα) κ.ά.
11. Βιβλίο Επιςκεπτϊν
12. e-cards: θλεκτρονικζσ κάρτεσ για αποςτολι.
13. Κατάλογοσ Βιβλίων: κεματικόσ κατάλογοσ βιβλίων (ΒΛΒΛΛΑ ΔΛΑΦΟΑ
ΜΕΓΑΛΑ, ΜΛΚΑ, ΣΕΛΑ ΑΓΛΑΣΜΟΥ, ΣΕΛΑ ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘΣ, ΣΕΛΑ
ΚΕΟΤΘΤΑΣ).
14. Πρόγραμμα Κακθμερινισ Μελζτθσ: μελζτθ τθσ Αγίασ Γραφισ ψθφιακά.
15. Quiz
16. Αναηιτθςθ: Αναηιτθςθ μθνυμάτων
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Εκκλθςίεσ τθσ Πεντθκοςτισ
1. Ελεφκερθ Αποςτολικι Εκκλθςία Πεντθκοςτισ
http://www.christianity.gr/

Εικόνα 6: Αρχικι ςελίδα Ελεφκερθσ Αποςτολικισ Εκκλθςίασ Ρεντθκοςτισ

Δομι:
Στθν αρχικι ςελίδα παρουςιάηονται οι ενότθτεσ του ιςτοχϊρου:
1. Αρχι 2. Εφθμερίδα 3. αδιόφωνο 4. Εκκλθςία 5. Βίβλοσ 5. Επικοινωνία
Παρουςίαςθ επιμζρουσ ενοτιτων:
1. Στθν αρχικι ςελίδα παρουςιάηονται ενότθτεσ με νζα και ανακοινϊςεισ,
Site review, Sites Εκκλθςιϊν, Ραιδικι Γωνιά, Θλεκτρονικζσ Κάρτεσ,
Σφνδεςμοι, Λογιςμικό, Υπθρεςίεσ, Συνζδρια Νεολαίασ, Κατάλογοσ
Αρχείων Mp3, Κατάλογοσ Κεμάτων.
2. Εφθμερίδα: Χριςτιανιςμόσ με κζματα που αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ
Εκκλθςία και ςτισ γλϊςςεσ: Ελλθνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Λςπανικά, Βουλγαρικά, Αλβανικά.
3. Ραδιόφωνο: Αποτελείται από τρεισ ςυνδζςμουσ: Ακοφςτε ηωντανά (online ραδιοφωνικι μετάδοςθ), θ ςελίδα του ςτακμοφ (υπό καταςκευι),
ςυχνότθτεσ ςτακμϊν (Συχνότθτεσ Τοπικϊν Κρθςκευτικϊν Στακμϊν).
4. Εκκλθςία: Αποτελείται από επτά ςυνδζςμουσ:
Διευκφνςεισ εκκλθςιϊν ανά γεωγραφικό διαμζριςμα τθσ
Ελλάδασ.
Σι πιςτεφουμε: παρουςιάηεται ςυνοπτικά το πιςτεφω τθσ
ομολογίασ: (α) Το ΒΑΡΤΛΣΜΑ ΕΝ ΥΔΑΤΛ, εισ το όνομα του Ρατρόσ και του Υιοφ και
του Αγίου Ρνεφματοσ. Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για να βαπτιςκεί ζνα άτομο ςτο
νερό, είναι να ζχει πιςτζψει ςτο Χριςτό και ςτο Ευαγγζλιό Του και να ζχει μετανοιςει
από τθν αμαρτία. (Μάρκοσ ιςτ: 16, Ρράξεισ β: 36-39). Γίνεται επομζνωσ ςε άνδρεσ και
γυναίκεσ που είναι ςε κζςθ να πιςτζψουν και να μετανοιςουν. (Ρράξεισ θ: 36-39).
β) Τθν ΚΕΛΑ ΕΥΧΑΛΣΤΛΑ, που γίνεται ακριβϊσ όπωσ τθν ζκαμε ο Κφριόσ μασ Λθςοφσ
χριςτόσ (Λουκάσ κβ: 14-21) και τθν παρζδωςε ςτουσ αποςτόλουσ (Α' Κορινκίουσ Λα: 23-
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27). Ριςτεφει ότι ο οίνοσ και ο άρτοσ γίνονται ςϊμα και αίμα Χριςτοφ πνευματικϊσ, δια
τθσ πίςτεωσ. (Α. Κορινκίουσ ια: 27-30). Στθν Κεία κοινωνία λαβαίνουν μζροσ μόνο οι
πιςτοί χριςτιανοί, που ζχουν μετανοιςει από τθν αμαρτία (Α' Κορινκίουσ Λα: 28). Θ Κεία
κοινωνία γίνεται κάκε Κυριακι (Ρράξεισ β: 47, κ: 7).
γ) Τον ΓΑΜΟ, που πρζπει να είναι τίμιοσ ςφμφωνα με το Ευαγγζλιο (Εβραίουσ ιγ: 4),
απαγορευμζνου του διαηυγίου ςε κάκε περίπτωςθ, παρεκτόσ λόγου πορνείασ
(Ματκαίοσ ε: 32) και μθ επιτρεπομζνου δευτζρου γάμου (Α' Κορινκίουσ η: 11). Μόνο ο
κάνατοσ μπορεί να χωρίςει το ανδρόγυνο (Α. Κορινκίουσ η: 39), γι' αυτό και θ Ελευκζρα
Αποςτολικι Εκκλθςία Ρεντθκοςτισ, δεν δίνει διαηφγια.
δ) Το ΕΥΧΕΛΑΛΟ, που αφορά τουσ αςκενείσ και δίνει κεραπεία ςτο ςϊμα. Ο ποιμζνασ
και οι πρεςβφτεροι χρίουν τον αςκενι με ζλαιο, επικζτουν τα χζρια τουσ επάνω του και
προςεφχονται, όπωσ παραγγζλλει ο Λόγοσ του Κεοφ (Λάκωβοσ ε: 14, Μάρκοσ ςτ: 13). Ο
Λθςοφσ χριςτόσ κεραπεφει τον αςκενι.
ε) Τθν ΕΞΟΜΟΛΟΓΘΣΘ, που γίνεται από τον μετανοοφντα αμαρτωλό ενϊπιον πάντων
(Μάρκοσ α: 5, Ρράξεισ Λκ: 18), ι κατ' Λδίαν (Λάκωβοσ ε: 16), για να λάβει ςυγχϊρεςθ από
τον μόνο Σωτιρα και Λυτρωτι, τον Λθςοφ Χριςτό (Ρράξεισ δ: 12).
ςτ) Το ΧΛΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΛΟΥ ΡΝΕΥΜΑΤΟΣ, που ςυνιςτά ςτουσ πιςτοφσ, να ηθτιςουν από
τον ίδιον τον Σωτιρα μασ Λθςοφ Χριςτό, που είναι ο Μόνοσ δυνατόσ να χρίςει τον
άνκρωπο με το Ρνεφμα Του το Άγιο (Ματκαίοσ γ: 11). Σαν ςθμείο ότι πραγματικά ζνα
άτομο ζχει χρθςκεί με Ρνεφμα Άγιο, είναι το ςθμείο των ξζνων γλωςςϊν, που δόκθκε
ςτουσ αποςτόλουσ και τουσ χριςτιανοφσ τθσ πρϊτθσ αποςτολικισ Εκκλθςίασ (Ρράξεισ β:
5, 1: 44-48, Λκ: 6, Α' Κορινκίουσ Λδ: 22).
η) Τισ ΔΛΑΚΟΝΛΕΣ, που είναι πζντε και τισ δίνει ο αρχθγόσ και τελειωτισ τθσ πίςτεϊσ μασ,
ο Λθςοφσ χριςτόσ: "Και αυτόσ ζδωκεν, άλλουσ μεν αποςτόλουσ, άλλουσ δε προφιτασ,
άλλουσ δε Ευαγγελιςτάσ, άλλουσ δε ποιμζνασ και διδαςκάλουσ". Χειροτονεί
επιςκόπουσ, που λζγονται και πρεςβφτεροι ανά πάςαν εκκλθςίαν (Ρράξεισ Λδ: 23),
πιςτοφσ αδελφοφσ, που πρζπει να είναι απαραιτιτωσ παντρεμζνοι, με παιδιά που τα
ζχουν ςτθν υποταγι τουσ, με καλι μαρτυρία (Α . Τιμοκζου γ: 1-8, Τίτοσ α: 5-1 0).

Το Σφμβολο τθσ Ρίςτεωσ με αναφορζσ ςτθν Καινι Διακικθ:
Ριςτεφω εισ ζνα Κεόν * ΑϋΚορ θ:6 - Εφες δ:6 - ΑϋΤιμ β:5 +, Ρατζρα Ραντοκράτορα * Γεν
ιη:1,λε:11 - ΒϋΚορ σ:18 - Αποκ ισ:7 +, Ροιθτιν ουρανοφ και γισ * Γεν α:1 - Ρραξ δ:24 +,
ορατϊν τε πάντων και αοράτων * ΑϋΚορ θ:6 - Κολ α:16 +.
Και εισ ζνα Κφριον Λθςοφν Χριςτόν * ΑϋΚορ θ:6 +, τον Υιό του Κεοφ, τον μονογενι * Ματκ
ισ:16 - Λωαν α:14,18 - Λωαν γ:16 +, τον εκ του Ρατρόσ γεννθκζντα * Α' Λωαν ε:1 ωσ 5 + προ
πάντων των αιϊνων * Λωαν ιη:5 - Κολ α:17 - Εβρα:1,2 - Εβρ η:3 +, φωσ εκ φωτόσ * Λωαν
α:9,θ:12 - ΑϋΛωαν α:5 - ΑϋΤιμ σ:16 +, Κεόν αλθκινόν εκ Κεοφ αλθκινοφ * ΑϋΛωαν ε:20 Λωαν α:1 +, γεννθκζντα * Κολ α:15 + οφ ποιθκζντα, ομοοφςιον τω Ρατρί * Φιλιπ β:5,7 Εβρ α:3 +, διοφ τα πάντα εγζνετο * Κολ α:16 - ΑϋΚορ θ:6 - Εφες γ:9 - Εβρ β:10 +.
Τον δι θμάσ τουσ ανκρϊπουσ και δια τθν θμετζραν ςωτθρία * Λωαν γ:14,17 - Ρραξ δ:12 +
κατελκόντα εκ των ουρανϊν * Λωαν γ:13 - Εφες δ:9 + και ςαρκωκζντα * Λωαν α:14 ΑϋΚορ θ:6 - Εφες γ:9 - Εβρ β:10 + εκ Ρνεφματοσ Αγίου και Μαρίασ τθσ Ραρκζνου * Λουκ
α: ωσ 26,35 - Ματκ α:18 + και ενανκρωπιςαντα * Λωαν α:14 - Φιλιπ β:7,8 ].
Σταυρωκζντα τε * Λουκ κγ:33 - Λωαν ικ:16,18 + υπζρ θμϊν * Λωαν ια:49,52 - ΒϋΚορ
ε:14,15 + επί Ροντίου Ριλάτου * Ματκ κη:2,24 + και πακόντα * Ματκ κη:33 - Λωαν ικ:16,18
+ και ταφζντα * Λωαν ικ: 38,42 - ΑϋΚορ ιε:4 + .
Και αναςτάντα τθν τρίτθ θμζρα, κατά τασ Γραφάσ * ΑϋΚορ ιε:4 - Ρραξ ι:40 +.
Και ανελκόντα εισ τουσ ουρανοφσ * Μαρκ ισ:19 - Λουκ κδ:51 - Ρραξ α:9 - ΑϋΤιμ γ:16 + ,
και κακεηόμενον εκ δεξιϊν του Ρατρόσ * Ματκ κσ:14 - Κολ γ:1 - Εβρ α:3 - ΑϋΡετρ ξ:22+ .
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξθσ * Ματκ κδ:30,ισ:27 - Μαρκ ιγ:16 + κρίναι ηϊντασ και
νεκροφσ * Ρραξ ι:42 - ΒϋΤιμ δ:1 + , οφ τθσ Βαςιλείασ οφκ ζςται τζλοσ * Λουκ α:33 - Αποκ
κβ:5 +.
Και είσ το Ρνεφμα το Άγιον, το Κφριον, το Ηωοποιόν * ωμ θ:11 - Λωαν σ:63 + , το εκ του
Ρατρόσ εκπορευόμενον * Λωαν ιε:26 +, το ςυν Ρατρί και Υιϊ ςυμπροςκυνοφμενον και
ςυνδοξαηόμενον * Ματκ κθ:19 - ΒϋΚορ ιγ:13 +, το λαλιςαν δια των προφθτϊν * ΒϋΡετρ
α:21 +.
Είσ Μίαν, Αγίαν * ΑϋΚορ α:2 - ΒϋΚορ α:1 +, Κακολικιν * Εφ β:17,18 - Λωαν ι:16 +, και
Αποςτολικιν Εκκλθςίαν * Ρραξ β:42,47 +.
Ομολογϊ εν βάπτιςμα * Εφες δ:5 + εισ άφεςιν αμαρτιϊν * Ρραξ β:38 - Κολ β:12,14 +.
Ρροςδοκϊ ανάςταςιν νεκρϊν * Λωαν ε:25,29 σ:39,40,44,54 ια:24 - ΑϋΚορ ιε:50,53 - ΒϋΚορ
δ,14 - ΑϋΚες δ:13,17 +.
Και ηωιν του μζλλοντοσ αιϊνοσ * Ματκ κε:46 - Λωαν ε:29 - Λωαν ε:29 - ωμ β:7 - Αποκ κα
& κβ + Αμιν.
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Παγκόςμια Πεντθκοςτι: Ρεντθκοςτιανι - Χαριςματικι
Εγκυκλοπαίδεια.
Νζα από το ζργο τθσ εκκλθςίασ: Αιτιματα Ρροςευχισ και τα
Μθνφματα Ευχαριςτίασ. Τα Αιτιματα και οι Ευχαριςτίεσ
διαβάηονται ςτθν εκπομπι "Φϊσ Μζςα Στθ Νφχτα" του
ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ "Χριςτιανιςμόσ".
5. Βίβλοσ: αποτελείται από πζντε ενότθτεσ:
Λεξικό τθσ Καινισ Διακικθσ.
Αναηιτθςθ ςτθν Καινι Διακικθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ gospel.gr
Ταμείο τθσ ιςτοςελίδασ gospel.gr.
Θ Αποκάλυψθ: παρουςίαςθ του κειμζνου του βιβλίου τθσ
Αποκάλυψθσ κακϊσ επίςθσ και ςχόλια επί του κειμζνου.
Από τουσ κθςαυροφσ…: ςχολιαςμοί κειμζνων τθσ Καινισ
Διακικθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Θ ιςτοςελίδα είναι δίγλωςςθ: Ελλθνικά και Αγγλικά

Εκκλθςίεσ Ευαγγελικϊν
1. Ελλθνικι Ευαγγελικι Εκκλθςία
www.gec.gr
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Εικόνα 7: Λςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Ευαγγελικισ Εκκλθςίασ

Δομι:
Αποτελείται από δϊδεκα ενότθτεσ:
1. Ομολογία πίςτεωσ 2. Λςτορία 3. Εκδόςεισ 4. Αςτιρ τθσ Ανατολισ
5. e-βιβλιοκικθ 6. e-Άμβωνασ 7. e-μνολόγιο 8. Φιλιμων
9. Λεραποςτολι 10. Καταςκθνϊςεισ 11. Χάρτθσ Εκκλθςιϊν
12. Ρροςφορζσ – Links

Επιμζρουσ παρουςίαςθ των ενοτιτων:
1. Ομολογία πίςτεωσ: Σχολιαςμόσ των άρκρων του Συμβόλου τθσ
Ρίςτεωσ με παραπομπζσ από τθν Καινι Διακικθ.
2. Ιςτορία:
Οι Αναμορφωτζσ του 16ου αιϊνα. Βιογραφίεσ των Μαρτίνου
Λοφκθρου, Λωάννθ Καλβίνου, Οφλριχ Ηβίγγλιου.
Αναμορφωτικζσ κινιςεισ ςτον Ελλθνικό χϊρο.
Οι Ζλλθνεσ αναμορφωτζσ και μάρτυρεσ τθσ ενετικισ Κριτθσ.
Οι Μςαυροι (ανενεργό), Κφριλλοσ Λοφκαρισ, Ηαχαρίασ Γεργανόσ,
Κεόφ. Κορυδαλλεφσ (ανενεργό).
Λςτορία τθσ Ελλθνικισ Ευαγγελικισ Εκκλθςίασ (υπό καταςκευι)
3. Εκδόςεισ: Ραρουςίαςθ ςειράσ βιβλίων για τουσ δαςκάλουσ και
μακθτζσ των Κυριακϊν Σχολείων.
4. Αςτιρ τθσ Ανατολισ: Ρεριοδικό τθσ Ελλθνικισ Ευαγγελικισ
Εκκλθςίασ.
5. e-Βιβλιοκικθ: Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ με αρχείο άρκρων, μελετϊν
και κθρυγμάτων.
6. e-Άμβωνασ: Ψθφιακόσ Άμβωνασ με θχογραφθμζνα βιβλικά
μθνφματα.
7. e- μνολόγιο: Ευαγγελικι υμνογραφία (υπό καταςκευι).
8. Φιλιμονασ: Χριςτιανικό Κζντρο Απεξάρτθςθσ.
9. Ιεραποςτολι: Ραρουςίαςθ του Λεραποςτολικοφ ζργου τθσ εκκλθςίασ
ςτθν Αλβανία.
10. Καταςκθνϊςεισ: Ραρουςίαςθ των καταςκθνϊςεων τθσ Εκκλθςίασ
ςτισ περιοχζσ: Κάλαμου Αττικισ, Λεπτοκαρυάσ Ριερίασ, Μάκρθσ
Αλεξανδρουπόλεωσ.
11. Χάρτθσ Εκκλθςιϊν: Διευκφνςεισ εκκλθςιϊν ανά τθν Ελλάδα κακϊσ
επίςθσ και τθν Ελλθνικι Ευαγγελικι Εκκλθςία Griesheim Darmstadt
Γερμανίασ, Greek Evangelical Church of New York, Greek Evangelical
Church of Boston, Greek Evangelical Church of Los Angeles –
Pasadena, Ελλθνικι Ευαγγελικι Εκκλθςία Τορόντο, Ελλινικι
Ευαγγελικι Εκκλθςία Κφπρου.
12. Προςφορζσ – Links: Ρροςφορά δωρεάν Καινισ Διακικθσ ςε
νεοελλθνικι μετάφραςθ, προςφορά δωρεάν ςυνδρομισ ςτο
περιοδικό «Αςτιρ τθσ Ανατολισ», Επίςθμα links- παραπομπζσ τθσ
ΕΕΕ, links ςτο Διαδίκτυο.
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2. Ευαγγελικι Εκκλθςία Νζα Ηωι
http://www.newlife4you.gr/

Σχιμα 8: Αρχικι Σελίδα τθσ Ευαγγελικισ Εκκλθςίασ Νζα Ηωι

Δομι:
Ο ιςτοχϊροσ αποτελείται από πζντε ενότθτεσ:
1. Αρχικι ςελίδα 2. Ροιοι είμαςτε 3. Δραςτθριότθτεσ 4. e-Λόγοσ
5. Επικοινωνία
Επιμζρουσ παρουςίαςθ του ιςτοχώρου:
1. Αρχικι ςελίδα: Σφνδεςμοι ςε ενότθτεσ που αφοροφν ςε:
Απαντιςεισ τθσ Βίβλου: Οδθγία, Ρροςευχι , Χάρθ του Κεοφ, Ρρόβλθμα
Σωτθρία.
Εμπειρίεσ: Ρροςωπικό βίωμα, Ηωντανι ςχζςθ.
Από τθ Βίβλο: (Διάβαςε τθ Βίβλο, Ψάξε ςτθ Βίβλο, Ταμείο, Αναφορζσ
Ραλαιάσ Διακικθσ ςτθν Καινι Διακικθ, Χρονολογικόσ πίνακασ
γεγονότων ςτα Ευαγγζλια, Αρμονία ςτα 4 Ευαγγζλια, Θ Βίβλοσ ςε 1
χρόνο, Βιβλικι Εταιρία).
'Αρκρα: Επιςτιμθ και Ρίςτθ, Τι ο Κεόσ δεν μπορεί να κάνει, Θ Δαρβίνεια
κρθςκεία, Θκικι και οικονομία, Θ ταινία "Τα πάκθ του Χριςτοφ".
2. Ποιοι είμαςτε :
2.1.
Ραρουςίαςθ των βαςικϊν κεολογικϊν πιςτεφω τθσ Εκκλθςίασ
για τθν Αγία Γραφι, Το Κεό, Τον Λθςοφ Χριςτό, Το Άγιο Ρνεφμα, Τθ
Σωτθρία, Τθν Εκκλθςία, Τθ δεφτερθ ζλευςθ του Λθςοφ Χριςτοφ και θ
τελικι κρίςθ, Το δείπνο του Κυρίου, το Βάπτιςμα.
2.2.
Το όραμά μασ: Συνοπτικι παρουςίαςθ του οράματοσ τθσ
Εκκλθςίασ.
2.3.
Ρϊσ Λατρεφουμε το Κεό: Συνοπτικι παρουςίαςθ του τρόπου
λατρείασ τθσ Εκκλθςίασ.
2.4.
Ρϊσ Ξεκινιςαμε.
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3. Δραςτθριότθτεσ:
3.1.
Δραςτθριότθτεσ για τα παιδιά: Τεςτ γνϊςεων, Τραγοφδια
από τθν παιδικι χορωδία Λευκζσ Καρδοφλεσ και το CD τουσ κόντρα
ςτο ρεφμα.
3.2.
Δραςτθριότθτεσ για τουσ εφιβουσ: 230 ερωτιςεισ που
απαςχολοφν κάκε ζφθβο, Τεςτ γνϊςεων για τον Χριςτό, για τθ
μετάνοια, για τθν αμαρτία, για τθν πίςτθ.
3.3.
Δραςτθριότθτεσ Νζων: Είναι ο Χριςτιανιςμόσ για τουσ
αδφναμουσ ςτο μυαλό και ςτθν ψυχι; Μφκοι ςχετικά με το Κεό, τον
Λθςοφ, τθ Βίβλο, τθ Κρθςκεία και τον Χριςτιανιςμό, τθ ηωι και τθν
ευτυχία - Λογικζσ απαντιςεισ ςτισ πιο δφςκολεσ ερωτιςεισ.
3.4.
Δραςτθριότθτεσ ηευγαριϊν: Εργαςτιρι Αγάπθσ, Κεμελίωςε
το γάμο ςου ςτθν Αγάπθ (Εφεςίουσ 3:18).
3.5.
Δραςτθριότθτεσ ςυμπαράςταςθσ και βοικειασ
4. e-Λόγοσ
4.1.
κζψεισ για κάκε μζρα: Σφντομο κιρυγμα ανά θμζρα.
4.2.
Μθνφματα: μελζτθ τθσ Αγίασ Γραφισ ςε βίντεο (Μεγάλθ
Βδομάδα: Αρχίηοντασ μια ακόμα Γιορτι ι Γιορτάηοντασ μια
Καινοφργια αρχι;, Τζςςερα βιματα πνευματικισ ωρίμανςθσ, Κακαρι
Δευτζρα ι Κακαρι Ηωι!, Θ ταυτότθτα του Χριςτιανοφ, Ζχετε κάτι να
φάτε;, Ζχεισ τον Χριςτό, ζχεισ τα πάντα..., Θ Ατμόςφαιρα των
Χριςτουγζννων, Θ επιτυχθμζνθ αποςτολι, Μία προςωπικι
πρόςκλθςθ από τον ίδιο τον Κεό!, Θ πρόκλθςθ τθσ αναηωπφρωςθσ,
Εμπειρίεσ, Μουςικι).
4.3.
Άρκρα-μελζτεσ.
4.4.
Βίντεο με προςωπικά βιϊματα των μελϊν τθσ Εκκλθςίασ.
4.5.
On-line εργαλεία για τθ μελζτθ τθσ Βίβλου.
4.6.
Αναηιτθςθ ςτο NewLife4You.
4.7.
Δωρεάν διάκεςθ κϊδικα (για web admin).
5. Επικοινωνία
5.1.
Δωρεάν προςφορά βιβλίων.
5.2.
ωτιςτε μασ.
5.3.
Ρωσ μποροφμε να βοθκιςουμε;
5.4.
Ρου βριςκόμαςτε: Χάρτθσ και οδθγίεσ μετάβαςθσ ςτο χϊρο
τθσ Εκκλθςίασ.
Θ ιςτοςελίδα είναι δίγλωςςθ: Ελλθνικά και Αγγλικά
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Θ Εκκλθςία του Ιθςοφ Χριςτοφ των Αγίων των Σελευταίων Θμερϊν
(Μορμόνοι)
http://www.church-of-jesus-christ.gr

Εικόνα 9: Αρχικι ςελίδα τθσ Εκκλθςίασ του Λθςοφ Χριςτοφ των Αγίων των Τελευταίων Θμερϊν

Δομι:
Στθν αρχικι ςελίδα χωρίηεται ςε δφο κατθγορίεσ ςυνδζςμων:
Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
1. Ριςτεφω και διδαχι 2. Ρίςτθ ςε ενζργεια 3. Ανκρωπιςτικζσ υπθρεςίεσ
4. Οικογζνεια 5. Οικογενειακι ιςτορία 6. Λςτορία 7. Ερωτιςεισ και απαντιςεισ
8. Ρλθροφορίεσ 9. Επικοινωνία 10. Σφνδεςμοι
Β. Θ ΕΚΚΛΘΣΛΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. Νζα 2. Μινυμα τθσ Ρρϊτθσ Ρροεδρίασ 3. Οι ιεραπόςτολοι 4. Τομείσ και κλάδοι
5. Κζντρα οικογενειακισ ιςτορίασ 6. Γενικζσ ςυνελεφςεισ - ςφνδεςμοσ 7. Άλλεσ
ςυνελεφςεισ - ςφνδεςμοσ ςτο lds.org 8. Ηθτιςτε ζνα δωρεάν Βιβλίο του Μόρμον
9. Ηθτιςτε πλθροφορίεσ-υλικό 10. Αρικμόσ τθλεφϊνου επικοινωνίασ
Επιμζρουσ παρουςίαςθ των ςυνδζςμων:
Α. ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ
1. Πιςτεφω και διδαχι: Συνοπτικι παρουςίαςθ των πιςτεφω τθσ Εκκλθςίασ
και ςφνδεςμοι με αναλυτικότερθ παρουςίαςθ των δογμάτων τθσ (Ο
Λθςοφσ Χριςτόσ, Τα Άρκρα τθσ Ρίςτθσ, Ηωντανοί προφιτεσ, Οι Άγιεσ
Γραφζσ, Οι εντολζσ, Γάμοσ και οικογζνεια, Γυναίκεσ ςτθν Εκκλθςία,
Λεροςφνθ και οργανϊςεισ τθσ Εκκλθςίασ).
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2. Πίςτθ ςε ενζργεια: παρουςίαςθ τθσ πίςτθσ ςτθν πράξθ (Κρθςκευτικά
ζκιμα και ςυνικειεσ, Οικογενειακι ηωι, Υγιεινι ηωι ι ο Λόγοσ Σοφίασ,
Θκικζσ αξίεσ, Ρρόνοια και παροχι φροντίδασ, Θ ηωι ςτθν Εκκλθςία,
Εκελοντικζσ δραςτθριότθτεσ, Θ οργάνωςθ των γυναικϊν, Ραιδί και ζργο
για τουσ νζουσ).
3. Ανκρωπιςτικζσ υπθρεςίεσ: Ραρουςίαςθ του ανκρωπιςτικοφ ζργου τθσ
Εκκλθςίασ (ΕΝΤΟΣ ΤΘΣ ΕΚΚΛΘΣΛΑΣ: Ρροςφορζσ νθςτείασ, Συνεχζσ Ταμείο
Επιμόρφωςθσ, Οι αποκικεσ του επιςκόπου, Ανκρωπιςτικζσ Υπθρεςίεσ,
providentliving.org, ΕΚΤΟΣ ΤΘΣ ΕΚΚΛΘΣΛΑΣ: HLT Aktion Nothilfe,
Φιλανκρωπικά ζργα Αγίων των Τελευταίων Θμερϊν, Ανακοφφιςθ από
καταςτροφι.
4. Οικογζνεια: Ραντοτινόσ γάμοσ, Ναοί, Ρρακτικζσ οδθγίεσ για τισ
Οικογζνειεσ, Μια επίςθμθ διακιρυξθ για τθν οικογζνεια.
5. Οικογενειακι ιςτορία: Σφμφωνα με τισ διδαςκαλίεσ τθσ Εκκλθςίασ, τα
μζλθ ζχουν μια υποχρζωςθ απζναντι ςτουσ κανόντεσ προγόνουσ, οι
οποίοι δεν είχαν λάβει το ευαγγζλιο του Λθςοφ Χριςτοφ, να κάνουν
διακζςιμεσ ς’ αυτοφσ κάποιεσ βαςικζσ διατάξεισ του ευαγγελίου, όπωσ
το βάφτιςμα, εκτελϊντασ τεσ δι’ αντιπροςϊπου ςτουσ ναοφσ τθσ
Εκκλθςίασ (Ρροσ Κορινκίουσ Αϋ 15:29). Θ Εκκλθςία λειτουργεί τθ
μεγαλφτερθ γενεαλογικι βιβλιοκικθ ςτον κόςμο: τθ Βιβλιοκικθ
Οικογενειακισ Λςτορίασ ςτθ Σωλτ Λζθκ Σίτυ τθσ Γιοφτα. Θ βιβλιοκικθ
είναι ανοιχτι ςτο κοινό και προςφζρει πρόςβαςθ ςε εκατομμφρια
τόμουσ γεννιςεων, γάμου, κανάτων και άλλα ζγγραφα γενεαλογικοφ
ενδιαφζροντοσ. Θ Εκκλθςία λειτουργεί επίςθσ κλάδουσ Βιβλιοκθκϊν
Οικογενειακισ Λςτορίασ ςε όλο τον κόςμο.
6. Ιςτορία: Θ ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ (Τηόηεφ Σμικ, Θ Αποκατάςταςθ, Οι
αρχζσ τθσ Εκκλθςίασ, Θ ανάπτυξθ τθσ Εκκλθςίασ, Θ Εκκλθςία ςτθ Ελλάδα)
7. Ερωτιςεισ και απαντιςεισ: Ερωτιςεισ και απαντιςεισ ςε διάφορα
κζματα (Ροιο είναι το όνομα τθσ Εκκλθςίασ ςασ;, Μπορϊ να παρευρεκϊ
ςτθν Εκκλθςία ςασ;, Ροια είναι θ αντίλθψι ςασ για το Κεό;, Γιατί είναι
τόςο ςθμαντικι θ οικογζνεια για τθν Εκκλθςία ςασ;, Ρερί τίνοσ πρόκειται
ο νόμοσ υγείασ και διαιτολογίασ τθσ Εκκλθςίασ;, Ροιοσ ιταν ο Τηόηεφ
Σμικ;, Επιτρζπονται όλοι οι επιςκζπτεσ ςε ςυγκεντρϊςεισ τθσ Εκκλθςίασ;,
Ρϊσ μπορϊ να εφαρμόςω τθ μετάνοια;, Μποροφν δφο ςφηυγοι να είναι
μαηί για πάντα;, Ρϊσ είναι οι ςυγκεντρϊςεισ τθσ Εκκλθςίασ ςασ;, Ροια
είναι τα βαςικά ςασ πιςτεφω;, Ρϊσ μπορϊ να μάκω περιςςότερα για τθν
Εκκλθςία ςασ;, Για ποια πράγματα μιλάνε οι ιεραπόςτολοι και πϊσ
χρθματοδοτείται θ ιεραποςτολι τουσ;, Ριςτεφετε ότι οι οικογζνειεσ κα
ηιςουν για πάντα μαηί ςτον ουρανό;).
8. Πλθροφορίεσ: Σφντομα γεγονότα (Λςτορία των πρϊτων χρόνων, Σφνολο
μελϊν, Λεραποςτολικό πρόγραμμα, Ρεποικιςεισ και διδαχζσ, Ναοί και
οικογζνειεσ, Ζργο πρόνοιασ και ανκρωπιςτικι υπθρεςία, Ρεποικιςεισ
και πρακτικζσ).
9. Eπικοινωνία
10. φνδεςμοι: ιςτοςελίδεσ τθσ Εκκλθςίασ του Λθςοφ Χριςτοφ των Αγίων των
τελευταίων Θμερϊν ανά τον κόςμο.
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Β. Θ ΕΚΚΛΘΙΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. Νζα: 16 Σεπτεμβρίου 2006 Κθρφττοντασ το ευαγγζλιο, ότι το ευαγγζλιο
είναι δφςκολο, 9 Σεπτεμβρίου 2006 Αναμενόμενθ χαρά, 2 Σεπτεμβρίου
2006 Ζνα γερμανικό μαργαριτάρι, 27 Μαΐου 2006 Εκπεφραςμζνεσ
ευχαριςτίεσ, 13 Μαΐου 2006 Bιβλία για το χωριό, 6 Μαΐου 2006 4.000ι
εκπομπι τθσ «χορωδίασ τθσ Αμερικισ», 11 Μαρτίου 2006
Ανακοινϊκθκαν θμερομθνίεσ κυρανοιξίων και αφιζρωςθσ για τον Ναό
ςτο Ελςίνκι τθσ Φινλανδίασ, 11 Μαρτίου 2006 Ξενάγθςθ ςτο Τορίνο, 11
Μαρτίου 2006 Επευφθμίεσ για τον Κόηικ, 21 Λανουαρίου 2006 Τα
ςκαμμζνα με τα χζρια πθγάδια δίνουν νερό, 06 Λανουαρίου 2006 Νζα
ιςτοςελίδα προβάλλει τθ ηωι και τθν ιεραποςτολι του Τηόηεφ Σμικ, 17
Δεκεμβρίου 2005 Θ κλθρονομιά του προφιτθ που βρίςκεται ςτθν
κοινότθτα των μελϊν, 30 Λουλίου 2005 Ασ το επαναλάβουμε, λζει ο
θγζτθσ τθσ Εκκλθςίασ, 09 Λουλίου 2005 Ζνασ αιςιόδοξοσ ςτα 95 του, 25
Αφγουςτου 2005 Νζα προεδρία περιοχισ για τθν κεντρικι Ευρϊπθ, 21
Μαΐου 2005 Ο Ρρεςβφτεροσ Ρζρι ςυναντά μζλθ από τθν Αυςτρία, 14
Μαΐου, 2005 Θ «Εορτι τθσ Καλοςφνθσ» ςτθν Ελλάδα, 14 Μαΐου, 2005
Λεραπόςτολοι ςτθν Ελλάδα κακαρίηουν τον Άρειο Ράγο, 16 Απριλίου
2005 Στο κατόπι του ςειςμοφ - Θ Εκκλθςία ςτζλνει τρόφιμα, ιατρικό
εξοπλιςμό, 01 Λανουαρίου 2005 Θ Εκκλθςία προςφζρει βοικεια ςτθν
πλθγείςα περιοχι τθσ Νότιασ Αςίασ, 2004 Οι Λεραπόςτολοι ςυμμετζχουν
ωσ εκελοντζσ ςτουσ Ολυμπιακοφσ του 2004.
2. Μθνφματα τθσ Πρϊτθσ Προεδρίασ: Λανουάριοσ 2005 - Επιδιϊξτε τθ
ςτακερι πορεία από τον πρόεδρο Γκόρντον Χίνκλι, Μαρτίου 2005 - Μια
μαρτυρία για το Χριςτό από τον πρόεδρο Τηεϊμσ Φάουςτ.
3. Οι ιεραπόςτολοι: Θ διάδοςθ του ευαγγελίου του Λθςοφ Χριςτοφ είναι ζνα ειδικό
ενδιαφζρον τθσ Εκκλθςίασ. Για αυτό το λόγο, νζοι άνδρεσ και γυναίκεσ (περίπου 60.000
από αυτοφσ το 2003) εργάηονται ςε πάνω από 100 χϊρεσ για μία περίοδο δφο ετϊν για
να διακθρφξουν το ευαγγζλιο. Επιπλζον, υπάρχουν ειδικζσ ιεραποςτολικζσ ανακζςεισ,
κυρίωσ για πιο θλικιωμζνουσ ανκρϊπουσ, ςτουσ τομείσ τθσ ιατρικισ φροντίδασ,
γεωργίασ, κοινωνικοφ ζργου, μόρφωςθσ, διοίκθςθ του ναοφ, ζρευνα οικογενειακισ
ιςτορίασ κ.λπ. Πλοι οι ιεραπόςτολοι χρθματοδοτοφν το δικό τουσ ζργο με τθ βοικεια
τθσ οικογζνειασ, των φίλων και του τοπικοφ εκκλθςιάςματοσ. Θ ιεραποςτολι
υπθρετείται ανάμεςα ςτισ θλικίεσ 19 και 21. Ρροτοφ φφγει ζνασ ιεραπόςτολοσ για να
πάει ςτθν περιοχι όπου κα υπθρετιςει, μιλάει για τισ διδαςκαλίεσ και τισ αρχζσ του
ευαγγελίου ςε μία ςυγκζντρωςθ Μετάλθψθσ. Θ οικογζνεια και οι φίλοι του/τθσ
παρευρίςκονται επίςθσ. Κακϊσ δεν υπάρχει ζμμιςκοσ κλιροσ, θ ιεραποςτολι, θ οποία
διαρκεί ενάμιςθ με δφο χρόνια, χρθματοδοτείται από τον/τθν ίδιο/α τον/τθν
ιεραπόςτολο ι από τθν οικογζνεια. Πταν ζνασ/μία ιεραπόςτολοσ γυρίηει από τθν
ιεραποςτολι του/τθσ, αναφζρει τισ εμπειρίεσ του/τθσ ςε μία ςυγκζντρωςθ. Θ
οικογζνεια και οι φίλοι επίςθσ ςυμμετζχουν ςε αυτι τθ ςυγκζντρωςθ.

4. Σομείσ και κλάδοι: Ρλθροφορίεσ για τα παρεκκλιςια και τα γραφεία τθσ
ιεραποςτολισ τθσ Εκκλθςίασ.
5. Κζντρα Οικογενειακισ Ιςτορίασ: Διεφκυνςθ Κζντρου Οικογενειακισ
Λςτορίασ ςτθν Ακινα.
6. Γενικζσ ςυνελεφςεισ – ςφνδεςμοσ: 177θ Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ,
Απρίλιοσ 2007, 175th Semiannual General Conference, October 2005 –
Greek, 175θ Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ, Απρίλιοσ 2005, 174th Semiannual
General Conference, October 2004, 174th Annual General Conference,
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April 2004, 173rd Semiannual General Conference, October 2003, 173rd
Annual General Conference, April 2003, 172nd Semiannual General
Conference, October 2002, 172nd Annual General Conference, April 2002,
171st Semiannual General Conference, October 2001, 171st Annual
General Conference, April 2001, 170th Semiannual General Conference,
October 2000.
7. Άλλεσ ςυνελεφςεισ - ςφνδεςμοσ ςτο lds.org: πρόςφατεσ ομιλίεσ των
θγετϊν τθσ Εκκλθςίασ παγκοςμίωσ general conferences, Curriculum
(Study Manuals and Guides), Ρροκθρφξεισ και διακθρφξεισ (Θ οικογζνεια:
Μία επίςθμθ διακιρυξθ προσ όλο τον κόςμο, Ο ηωντανόσ Χριςτόσ: Θ
μαρτυρία των Αποςτόλων).

Χριςτιανοί Αντβεντιςτζσ τθσ Εβδόμθσ Θμζρασ
www.adventist.gr
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Εικόνα 10: Αρχικι ςελίδα Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ Αντβεντιςτϊν Εβδόμθσ Θμζρασ

Δομι:
Στον ιςτοχϊρο υπάρχουν οι εξισ κφριοι ςφνδεςμοι:
1. Αρχικι 2. Γενικά 3. Ανακτιςεισ 4. Μθνφματα 5. Νζα 6. Επικοινωνία
7. Νεολαία 8. Δ. Συηιτθςθ 9. Δεςμοί
Αναλυτικι παρουςίαςθ του ιςτοχώρου:
1. Αρχικι: Ραρουςίαςθ των πιςτεφω των Αντβεντιςτϊν Εβδόμθσ Θμζρασ.

2. Γενικά:
2.1.
Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν εκκλθςία και το πιςτεφω τθσ
(Ροιοί είναι - τί πιςτεφουν οι Αντβεντιςτζσ;, Οι Αντβεντιςτζσ με μια
γριγορθ ματιά, Τί ςθμαίνει Αντβεντιςτισ;, Θ Διλωςθ Αποςτολισ,
Δεδομζνα τθσ Εκκλθςίασ κατά το ζτοσ 2001, Επεξιγθςθ του ςιματοσ
τθσ εκκλθςίασ).
2.2.
Ειδικά κζματα, ςχετικά με το δόγμα τθσ εκκλθςίασ (Θ αγάπθ
του Κεοφ για τον άνκρωπο, Ψάχνοντασ τθν αλθκινι εκκλθςία μζςα
ςτον Χριςτιανικό κόςμο, Θ ςφραγίδα του Κεοφ και το χάραγμα του
κθρίου, Θ αλικεια για τθν αρπαγι τθσ εκκλθςίασ, Ο νόμοσ του Κεοφ
και ο νόμοσ του Μωυςζωσ (οι 10 εντολζσ ΔΕΝ καταργικθκαν).
3. Ανακτιςεισ: Αρχεία ομαδοποιθμζνα ςτισ κατθγορίεσ: "Ανακαλφπτω",
Βιματα προσ τον Χριςτό, Μακιματα Συμπροςευχισ, Τα 27 πιςτεφω,
Σχολι Σαββάτου.
4. Μθνφματα: Λίςτα On-line φμνων και κθρυγμάτων.
5. Νζα: Forum ανταλλαγισ απόψεων.
6. Επικοινωνία: Χάρτθσ και λίςτα Εκκλθςιϊν ςτθν Ελλάδα.
7. Νεολαία: H ιςτοςελίδα των νζων τθσ εκκλθςίασ με δθμοςιεφματα και
ανακοινϊςεισ από τουσ νζουσ ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα.
8. Δεςμοί: Ανεξάρτθτοι δικτυακοί τόποι Αντβεντιςτϊν (Σελίδεσ που δεν
ανικουν ςε κάποια από τισ άλλεσ κατθγορίεσ). Κοινωφελείσ οργανϊςεισ
Αντβεντιςτϊν Εβδόμθσ Ημζρασ (διευκφνςεισ διαφόρων κοινωφελϊν
οργανϊςεων τθσ εκκλθςίασ, πολλζσ από τισ οποίεσ είναι διεκνισ
αναγνϊριςθσ και εμβζλειασ, με κφριο εκπρόςωπο τθν ADRA). Εκκλθςίεσ
Αντβεντιςτϊν ςε όλο το κόςμο (Δικτυακοί τόποι τθσ εκκλθςίασ των
Αντβεντιςτϊν ςε διάφορα μζρθ). Διάφορεσ ιςτοςελίδεσ τθσ εκκλθςίασ
(ιςτοςελίδεσ από διάφορεσ υπθρεςίεσ/διακονίεσ τθσ εκκλθςίασ των
Αντβεντιςτϊν). Χριςιμεσ Χριςτιανικζσ ςελίδεσ (Διευκφνςεισ χριςιμων
Χριςτιανικϊν ςελίδων, που δεν ανικουν ςε μζλθ ι ςτθν επίςθμθ
εκκλθςία των Αντβεντιςτϊν).
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Αρμενικι Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ
www.armenianprelacy.gr

Εικόνα 11: Αρχικι ςελίδα τθσ Μθτρόπολθσ Ορκοδόξων Αρμενίων Ελλάδοσ

Δομι:
Θ αρχικι ςελίδα αποτελείται από τουσ ςυνδζςμουσ:
1.
2.
3.
4.

Οικοςελίδα (αρχικι ςελίδα)
Θ Αρμενικι Εκκλθςία (τα πάντα γφρω τθσ)
Νζα Εκδθλϊςεισ
Βριςκόμαςτε (Ρλθροφορίεσ – Διευκφνςεισ)

Αναλυτικι παρουςίαςθ των ςυνδζςμων:
1. Οικοςελίδα (αρχικι ςελίδα): Ραρουςίαςθ μθνφματοσ του
Αρχιεπιςκόπου ΧΟΕΝ ΤΟΓΑΜΑΤΗΛΑΝ.
2. Θ Αρμενικι Εκκλθςία (τα πάντα γφρω τθσ): Ραρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ
τθσ Αρμενικισ Εκκλθςίασ.
3. Νζα Εκδθλϊςεισ: Θ ςελίδα είναι κενι.
4. Βριςκόμαςτε (Πλθροφορίεσ – Διευκφνςεισ): Λίςτα των Ναϊν τθσ
Αρμενικισ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδασ.
5. φνδεςμοι:
5.1.
φνδεςμοι
Θρθςκευτικοφ
περιεχομζνου:
Αρμενικι
Αποςτολικι
Ορκόδοξθ
Εκκλθςία
Σουρπ
Γκαραμπζντ,
Κακολικοςςάτο
Ραςϊν
των
Αρμενίων
Ετςμιατηίν
www.etchmiadzin.com, Κακολικοςςάτο του Μεγάλου Οίκου τθσ
Κιλικίασ www.cathcil.org, Αρμενικό Ρατριαρχείο του Αγ. Λακϊβου,
Λεροςόλυμα www.armenian-patriarchate.org, Αρμενικό Ρατριαρχείο
Κωνςταντινουπόλεωσ www.armenianpatriarchate.org.tr,
5.2.
φνδεςμοι Πολιτιςτικοφ περιεχομζνου: "Ματενανταράν"
Μουςείο αρχαίων χειρογράφων - www.matenadaran.am, Εικονικι
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περιιγθςθ
ςτθν
αρχαία
αρμενικι
πόλθ
Ανί
www.virtualani.freeserve.co.uk
6. ΧΟΡΑΝ: Ρεριοδικι ζκδοςθ τθσ Μθτρόπολθσ Ορκοδόξων Αρμενίων
Ελλάδοσ (Τα κείμενα είναι ςτθν αρμενικι γλϊςςα).
Θ ιςτοςελίδα είναι τρίγλωςςθ: Ελλθνικά, Αρμενικά, Αγγλικά
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ΑΛΛΕ ΘΡΘΚΕΙΕ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΙΛΑΜ
Τθν ιςτοςελίδα: www.islam.gr ζχει αναλάβει μια ομάδα που ενδιαφζρεται για τθν
ςωςτι κατανόθςθ του Λςλάμ και τθσ ιςτορίασ του. Τα μζλθ τθσ ομάδασ είναι
εκελοντζσ.
Πςον αφορά τισ εκνικότθτεσ τουσ, αυτοί είναι Ζλλθνεσ κι Άραβεσ που μζνουν ςτθν
Ελλάδα και ςτον Αραβικό κόςμο κι εργάηονται ςε διάφορουσ κλάδουσ τθσ
επιςτιμθσ και τθσ γνϊςθσ. Θ ομάδα περιλαμβάνει κακθγθτζσ, ερευνθτζσ,
φιλολόγουσ, ιςτορικοφσ, δθμοςιογράφουσ, μεταφραςτζσ κι άλλουσ επιςτιμονεσ και
ειδικοφσ.
Επειδι οι γνϊςεισ πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο - Λςλάμ- είναι αρκετά
ςυγκεχυμζνεσ, οι ερευνθτζσ τθσ ομάδασ ανζλαβαν ωσ ζργο να κεμελιϊςουν μια
απλι και ςαφι εικόνα για το Λςλάμ βάςει των εγκεκριμζνων του πθγϊν.

www.islam.gr
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Εικόνα 12: Αρχικι ςελίδα του islam.gr

Δομι:
Ο ιςτοχϊροσ αποτελείται από τουσ ςυνδζςμουσ:
1. Αρχικι 2. Ροιοι είμαςτε 3. Συνδζςεισ 4. Επικοινωνία
Κακϊσ επίςθσ και από τισ ενότθτεσ:
1. Κατάλογοσ 2. Τφποσ

Επιμζρουσ παρουςίαςθ των ενοτιτων:
1. Αρχικι: Ραρουςιάηονται δφο κφρια κζματα:
1.1.
Εκδιλωςθ ςυμπόνιασ και ζκκλθςθ ενότθτασ για τουσ
πυροπακείσ τθσ Ρελοποννιςου - Εφβοιασ (28-8-2007). Ραρατίκεται
όλο το κείμενο:
Εκφράηουμε τθν βακφτατθ μασ λφπθ και οδφνθ για τον άδικο χαμό δεκάδων
ςυμπολιτϊν και ςυνανκρϊπων μασ ςτισ πυρκαγιζσ που πλιττουν τθ χϊρα εδϊ και
μερικζσ μζρεσ.
Συνειδθτοποιϊντασ το μζγεκοσ τθσ τραγωδίασ, αποςτζλλουμε τα κερμά μασ
ςυλλυπθτιρια ςτουσ γονείσ και ςυγγενείσ των αδικοχαμζνων αδελφϊν μασ, ευχόμενοι
να μθ χακοφν κι άλλεσ ακϊεσ ψυχζσ.
Ο κάνατοσ δεκάδων ςυνανκρϊπων μασ, και θ εξαφάνιςθ χιλιάδων ςτρεμμάτων από τα
πράςινα δάςθ τθσ χϊρασ, αποτελοφν ζνα βακφ τραφμα για όλουσ μασ, του οποίου τισ
ςυνζπειεσ κα υποςτοφμε το επόμενο χρονικό διάςτθμα.
Προτρζπουμε τουσ υπόλοιπουσ ςυμπολίτεσ μασ να προςεφχονται ςτον Θεό ϊςτε να
προςτατζψει τθ χϊρα από κάκε επίπονο και λυπθρό ςυμβάν, και να ενωκοφμε
προκειμζνου να αντιμετωπίςουμε από κοινοφ τισ ςυνζπειεσ τθσ τραγωδίασ.

1.2.
Σο Ραμαηάνι: Γιατί νθςτεφουμε;, Ρωσ πρζπει να
προετοιμαςτεί κανείσ για το μινα του αμαηανίου;
2. Ποιοι είμαςτε: Ραρουςιάηονται οι λόγοι δθμιουργίασ του ιςτοχϊρου που
αφοροφν ςτθ ςωςτι κατανόθςθ του Λςλάμ και τθσ ιςτορίασ του.
3. υνδζςεισ:
Κατάλογοσ ςυνδζςμων που αφοροφν το Λςλάμ:
3.1.
Μουςείο ιςλαμικισ τζχνθσ: www.discoverislamicart.org
3.2.
Παγκόςμια
ζνωςθ
ιςλαμικισ
λογοτεχνίασ:
www.adabislami.org
3.3.
Ιςτορία τθσ ιςλαμικισ ιατρικισ: http://www.ishim.net
3.4.
Ιςτοςελίδεσ
επιςτιμθσ:
http://www.harunyahya.com,
http://www.elnaggarzr.com
3.5.
Ελλθνικι
μετάφραςθ
του
Ιεροφ
Κορανίου:
http://www.islamhouse.net
3.6.
Σο
Κοράνι
με
μετάφραςθ
ςτα
Αγγλικά:
http://www.quranexplorer.com/quran,
http://www.reciter.org,
http://www.quranflash.com, www.altafsir.com
3.7.
Ρλθροφορίεσ για το Λςλάμ ςε διάφορεσ γλϊςςεσ:
http://www.islamhouse.net,
http://www.islamtomorrow.com,
http://www.islamicfinder.org,
http://www.islamonline.net,
http://www.prayertimes.ps,
http://www.islamic-invitation.com,
http://www.islam-guide.com, http://www.islamdoor.com/
3.8.
φντομοσ Εικονογραφθμζνοσ Οδθγόσ για τθν Κατανόθςθ του
Ιςλάμ (Ελλθνικά):
http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=26
3.9.
Σο βιβλίο του Μπουχάρι μεταφραςμζνο ςτα Αγγλικά:
http://sahihalbukhari.com/sps/sbk
3.10.
Ιςτοςελίδεσ για παιδιά: http://kids.islamweb.net/
3.11.
Εκμάκθςθ
αραβικισ
γλϊςςασ:
http://www.madinaharabic.com/index.htm
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4. Επικοινωνία
ΚΑΣΑΛΟΓΟ
1. ΑΝΣΙΛΘΨΘ ΣΘ ΛΑΣΡΕΙΑ: Ραρουςίαςθ τθσ Κεολογίασ του Λςλάμ
1.1. Αμμάρ μπιν Γιάςςιρ: Θ ιςτορία του εν λόγω προςϊπου, ςυνεργάτθ του
Μωάμεκ.
1.2. Ερωτιςεισ: Απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ όπωσ: Ρρζπει ζνασ μθ Άραβασ
μουςουλμάνοσ να γνωρίηει τθν Αραβικι ; Ρρζπει μια γυναίκα ςτο Λςλάμ
να επιδιϊκει τθ μόρφωςι τθσ;
1.3. Μουάδ μπιν Σηάμπαλ: Ο πιο ειδιμων από τουσ μουςουλμάνουσ για το
κεμιτό και το ακζμιτο.
1.4. Παιδιά: ςφνδεςμοι ιςτοςελίδων που αφοροφν τα παιδιά.
α) Απαγγζλλοντασ το Κοράνι:
http://www.youtube.com/watch?v=wMMdmmwr_Xk&mode=related&searc
h=
http://www.youtube.com/watch?v=xzsUSb4kVi8&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=x8YNrIuJExw&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=k7IWSj_iY0g&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=swb6sTCBDqE&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=TjGn51NpC7g&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=2EICY_nOJ6k&mode=related&search=
β)Παιδικά χαμόγελα:
http://www.youtube.com/watch?v=AYUNF04aBjg&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=AYFuDlToOvg&mode=related&search=
1.5. Περιβάλλον: Λςλάμ και θ ςχζςθ του με το Ρεριβάλλον.
1.6. Σελειότθτα: Θ κατάκτθςθ τθσ τελειότθτασ με παραπομπζσ από το Κοράνι.
1.7. Σο Ιςλάμ 2: Λςλάμ και θ ςχζςθ του με τισ άλλεσ κρθςκείεσ.
1.8. Σο πολιτικό ςφςτθμα ςτο Ιςλάμ (βαςικζσ αρχζσ):
Α. Θ νομοκεςία προζρχεται από τον Κεό.
Β. Το Λςλαμικό ςφςτθμα δεν είναι κεοκρατικό.
Γ. Συμβουλι, ςφςκεψθ.
Δ. Λςότθτα
Ε. Δικαιοςφνθ
Στ. Σεβαςμόσ του πολιτιςμοφ, και διαφάνεια
Η. Κάλεςμα προσ το καλό, και αποτροπι από το κακό
Ιςλάμ και οικονομία:
Α. Το κλθρονομικό ςφςτθμα
Β. Απαγόρευςθ ςυςςϊρευςθσ περιουςίων
Γ. Ρεριοριςμόσ ςε όςουσ δεν διαχειρίηονται καλά τισ περιουςίεσ
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Δ. Καταδίκθ τθσ τοκογλυφίασ
Ε. Απαγόρευςθ κάκε άδικθσ ανάλθψθσ από ξζνεσ περιουςίεσ, και κάκε
ςυνεργαςία με τζτοιο ςκοπό
Στ. Απαγόρευςθ παραποίθςθσ ςτα βάρθ και ςτισ ποςότθτεσ
εμπορευμάτων
Η. Καταδίκθ τθσ ςπατάλθσ
Θ. Απαγόρευςθ του μονοπωλίου
1.9. Σραγοφδια: παραπομπζσ ςε ιςτοςελίδεσ με ιςλαμικά τραγοφδια.
1.10. Σφποσ: Θ μαντίλα κα μπει ςτο προεδρικό μζγαρο (άρκρο για τθν προεδρικι
εκλογι ςτθν Τουρκία), Ορφανι θ πρϊτθ μακιτρια τθσ Ραλαιςτίνθσ.
1.11. θ πίςτθ μασ: Ανάπτυξθ τθσ κεολογίασ του Λςλάμ.
Α. μονοκεϊςμόσ
Β. Άγγελοι
Γ. Απεςταλμζνοι και Ρροφιτεσ
Δ. Τα Λερά βιβλία (Θ Ρεντάτευχοσ, Το Ευαγγζλιο, Το Ηεβοφρ, Το Κοράνι)
Ε. Ρίςτθ ςτθν Δευτζρα παρουςία
Στ. Κόλαςθ και παράδειςοσ
Η. Θ πίςτθ ςτθν μοίρα και ςτο πεπρωμζνο
Θ. Ρϊσ γίνεται κανείσ μουςουλμάνοσ;
1.12. προλθπτικι: Θ προλθπτικι ιατρικι ςτο Λςλάμ.
1.13. τι είπαν: Γυναίκεσ που μιλάνε για τθν μαντίλα
2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
2.1. Απόψεισ: Θ εικόνα τθσ Ορκοδοξίασ ςτισ Λςλαμικζσ χϊρεσ
2.2. Αραβικά βιβλίο: Θ αραβικι γλϊςςα για τουσ Ζλλθνεσ
2.3. Αςτεϊςμόσ και διαςκζδαςθ: Θ θκικολογία του αςτεϊςμοφ
2.4. Δθμιουργία φμπαντοσ: Θ κεολογία του Λςλάμ για τθ Δθμιουργία του
Σφμπαντοσ και θ κεωρία του Bing Bang
2.5. Επιςτιμθ ςτο Ιςλάμ: Θ κεολογία του Λςλάμ για τθν Επιςτιμθ
2.6. Θ ηωι μασ: Θ ΑΛΘΚΕΛΑ ΓΛΑ ΤΘ ΗΩΘ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΤΑ ΓΘΑΤΕΛΑ, Ο
ΑΝΥΡΕΑΣΡΛΣΤΟΣ ΑΝΚΩΡΟΣ, ΦΥΣΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΦΕΣ, Ο ΚΑΝΑΤΟΣ
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3. ΘΘΙΚΟ ΤΣΘΜΑ
3.1 Θμερίδα πολιτιςμοφ: Θμερίδα «Διαςταφρωςθ Ρολιτιςμϊν - το κλειδί για τθν
επιτυχία των επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν με τον Αραβικό Κόςμο» 19/09/07.
3.2. Θαφματα του Κορανίου: ΣΑ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΑ ΚΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΑΝΛΟΥ (Θ
δθμιουργία του ςφμπαντοσ).
4. ΙΛΑΜ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ
4.1. Ιςλαμικά βιβλία δωρεάν
4.2. Ιςλαμικι εγκυκλοπαίδεια: παραπομπζσ ςε ςυνδζςμουσ
4.3. Ιςλαμικι θκικι: κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ςτθν κακθμερινι ηωι
4.4. Ιςλαμικι ιςτορία: Μοφςααμπ Μπιν Ουμάϊρ, Ο πρϊτοσ πρεςβευτισ ςτο Λςλάμ
4.5. Ιςλαμικόσ πολιτιςμόσ: Θ ιςλαμικι τζχνθ ςτο διαδίκτυο
4.6. Κατάρρευςθ Δαρβινιςμοφ: Θ ΚΑΤΑΕΥΣΘ ΤΟΥ ΔΑΒΛΝΛΣΜΟΥ ΚΑΛ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΤΘΣ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ
4.7. Κοινωνία: Λςλάμ και γυναίκα
4.8. Λογοτεχνία: κενι ςελίδα
4.9. Μελζτεσ: Θ εικόνα του Λςλάμ ςτα Ελλθνικά ςχολικά βιβλία
5. ΜΕΣΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΩΘ
5.1. Ο Προφιτθσ Μουχάμμαντ: Θ ηωι του Ρροφιτθ Μουχάμμαντ
5.2. Οι αναγνϊςτεσ γράφουν: Τηιχάντ
6. ΠΡΟΦΘΣΕΙΑ ΣΟ ΙΛΑΜ
6.1. Πωσ κζρδιςε τισ καρδιζσ: Ρϊσ ο προφιτθσ κατάκτθςε τισ καρδιζσ των
ανκρϊπων;
7. ΣΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΣΟ ΙΛΑΜ;
8. ΣΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΣΟ ΚΟΡΑΝΙ
8.1. Σι ςθμαίνει Ιςλάμ: Αρχζσ του Λςλάμ
9. ΣΟ ΝΟΘΜΑ ΣΟΤ «ΘΕΟΤ»
10. ΣΟ ΞΙΦΟ ΣΟΤ ΙΛΑΜ
11. Ϊρεσ προςευχισ: Κατάλογοσ με τισ ακριβείσ ϊρεσ προςευχισ ςτισ περιοχζσ τθσ
Ακινασ, Κεςςαλονίκθσ, Κομοτθνισ, Θρακλείου Κριτθσ, Ράτρασ.
ΣΤΠΟ: Άρκρα του τφπου ςχετικά με τον ιςλαμικό κόςμο.
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Ινδουϊςμόσ
Ο ιςτοχϊροσ του Λνδουιςμοφ δεν αυτοπροςδιορίηεται ωσ επίςθμοσ ιςτοχϊροσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ κρθςκείασ.

Χαρζ Κρίςνα
www.krishna.gr

Εικόνα 13: Αρχικι ςελίδα του ιςτοχϊρου Χαρζ Κρίςνα

Δομι:
Ο ιςτοχϊροσ αποτελείται από τισ εξισ ενότθτεσ:
Α. Σα Βαςικά
1. Ο ιδρυτισ τθσ Iskcon 2. Θ μετενςάρκωςθ 3. Οι Βζδεσ 4. Το κάρμα 5. Το
μάντρα Χαρζ Κρίςνα 6. Οι Εκδόςεισ Μπακτιβεντάντα 7. Γλωςςάριο
Β. Πρόςφατα άρκρα
1. Οι Γραφζσ του Βαϊςναβιςμοφ 2. Λςτορία του Βαϊςναβιςμοφ 3. Τι είναι ο
Βαϊςναβιςμόσ; 4. Τι είναι οι Βζδεσ 5. Τι πιςτεφουμε; 6. H πθγι του
φκόνου 7. θ νοοτροπία του δρϊντοσ 8. Ρϊσ μιλάσ; 9. Μικρά βιματα
10. Θ ιδανικι δίαιτα
Β1. ελίδεσ
1. Αρχείο ιχου 2. Βίντεο 3. Βιντεοςυνομιλία 4. Ηωντανι εκπομπι 5. Θ
μετενςάρκωςθ 6. Ο ιδρυτισ τθσ I.s.k.con 7. Οι Βζδεσ 7. Οι εκδόςεισ
Μπακτιβεντάντα 8. Το κάρμα 9. Το μάντρα Χαρζ Κρίςνα
9. Φωτοάλμπουμ
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Β2. Κατθγορίεσ
1. Ανακοινϊςεισ 2. Γενικά 3. Διδάγματα 4. Θ επιςτιμθ τθσ αυτογνωςίασ
5. Φιλοςοφία 6. Χορτοφαγία
Β3. Αρχείο
1. Λοφνιοσ 2006 2. Μάιοσ 2006 3. Απρίλιοσ 2006
Αναλυτικι παρουςίαςθ των ενοτιτων:
Αρχικι ςελίδα: παρουςιάηονται άρκρα ποικίλου περιεχομζνου με ςυνδζςμουσ για
εκτεταμζνθ ανάγνωςθ, όπωσ: Οι Γραφζσ του Βαϊςναβιςμοφ, Λςτορία του
Βαϊςναβιςμοφ, Τι πιςτεφουμε;, Ρϊσ μιλάσ;, Το υπερβατικό επίπεδο, Τι είναι ο
Βαϊςναβιςμόσ;, H πθγι του φκόνου, Μικρά βιματα, Θ εξολόκρευςθ των ηϊων, Τι
είναι οι Βζδεσ, θ νοοτροπία του δρϊντοσ, Θ ιδανικι δίαιτα, Θ ρίηα του πολζμου.
Α. Σα Βαςικά
1. Ο ιδρυτισ τθσ Iskcon: Σφντομθ περιγραφι τθσ ηωισ τθσ Αυτοφ Κείασ
Χάρθσ Σρίλα Ρραμπουπάντα
2. Θ μετενςάρκωςθ: Ανάπτυξθ του δόγματοσ τθσ μετενςάρκωςθσ
3. Οι Βζδεσ: Σφντομθ παρουςίαςθ των ιερϊν κειμζνων του Λνδουιςμοφ
4. Σο κάρμα: Θ ςελίδα είναι κενι.
5. Σο μάντρα Χαρζ Κρίςνα: Τι ςθμαίνει Χαρζ Κρίςνα;, Ροιοσ είναι ο Κρίςνα;
6. Οι Εκδόςεισ: Θ ςελίδα είναι κενι.
7. Γλωςςάριο: Άγνοια (τάμο-γκοφνα), Άςραμα, Ατςάρια, Αχίμςα, Βζντα, Βεδικζσ Γραφζσ,
Βεντάντα, Βίςνου, Γκοφνα, Τηνάνα, Διαδοχικι Σειρά Ρνευματικϊν Δαςκάλων (παραμπάρα),
Διαλογιςμόσ, Ευφυία, Ηωντανό ον, Λμπερςοναλιςμόσ, Κάλι, Κάλι-γιοφγκα, Κάρμα, Καρματμάκα,
Κρίςνα, Λανκαςμζνο-Εγϊ (αχανκάρα), Λεπτοειδζσ Σϊμα, Μάγια, Μάντρα, Μάχα-μάντρα,
Μπάκτα, Μπάκτι-γιόγκα, Μπράχμαν ι άναντα-μπράχμαν ι παραμ-μπράχμα, Μπράχμαν ι
μπραχματηότι, Μπράχμαν ι βιγκιάναμ-μπράχμαν, Μπράχμαν ι μάχα-μπράχμαν, Μπράχμαν ι
ςάμπντα-μπράχμαν, Μπράχμανα, Ναράγιανα, Νουσ, Ντζβα, Ουπανιςάντ, Ράκοσ (ράτηο-γκοφνα),
Ρλανιτεσ: (Ανϊτεροι, Κατϊτεροι), Ρνευματικόσ δάςκαλοσ (γκουροφ), Ρνευματικόσ ι πραγματικόσ
εαυτόσ, Ρνευματικι ςυνειδθτοποίθςθ, Ρουράνα, Ρροςκόλλθςθ, άμα, Ο αβατάρα
αματςάνντρα, Σαμςάρα, Σράβανα, Σρίμαντ-Μπάγκαβαταμ (Μπάγκαβατα-Ρουράνα ι ΜάχαΡουράνα), Συνείδθςθ ι ςυνειδθτοποίθςθ του Κρίςνα, Σϊμα πνευματικό, Σϊμα υλικό,
Υπερβατιςμόσ, Υπζρτατο Ρρόςωπο τθσ Κεότθτασ: Ο Κεόσ, ο Κρίςνα, Ψυχι, Ψυχι περιοριςμζνθ
από τθν φλθ, Ψυχι Υπζρτατθ.

Β. Πρόςφατα άρκρα
Β1. ελίδεσ
1. Αρχείο ιχου: Θχθτικά αρχεία ςε διάφορεσ γλϊςςεσ
2. Βίντεο: Αρχεία βίντεο
3. Βιντεοςυνομιλία: δυνατότθτα on-line videoconference
Β2. Κατθγορίεσ
1. Ανακοινϊςεισ: Θ ςελίδα είναι κενι
2. Γενικά: Θ ςελίδα είναι κενι
3. Θ επιςτιμθ τθσ αυτογνωςίασ: άρκρο με τίτλο: Ανακαλφπτοντασ τον
πραγματικό μασ εαυτό
4. Φιλοςοφία: άρκρα (Χωρίσ αρχι και τζλοσ, Θ χελϊνα και θ υπζρβαςθ,
Ειρινθ και πάλι ειρινθ, Ρνευματικι ικανοποίθςθ, Χορτοφάγοι
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ςαρκοφάγοι, Επιςτθμονικζσ μελζτεσ, Ρροςκετικά και άλλα, Αςκζνειεσ,
Σωςτι διατροφι, Oικονομικά οφζλθ, Ακριβό μπιφτζκι, Μόλυνςθ
περιβάλλοντοσ, Ρεριςςότερθ αποταμίευςθ, Μθν κάνεισ ςτουσ άλλουσ,
Αρχαία Ελλάδα, Ο Λεονάρντο ντα Βίντςι, Ο εικοςτόσ αιϊνασ, Χορτοφαγία
και κρθςκεία, Θ Λνδικι φιλοςοφία, Τι να κυμάςαι, κ.ά.).
5. Χορτοφαγία: άρκρα (Θ ιδανικι δίαιτα, Το υπερβατικό επίπεδο, Θ
εξολόκρευςθ των ηϊων, Θ ρίηα του πολζμου, Αγάπθ και πολιτιςμόσ,
Τροφι που εξαγνίηει, Γιατί όχι ςτο κρζασ, Δεν υπάρχει αςιτία, Ο Κεόσ
είναι χορτοφάγοσ, Αρχζσ του μπάκτι-γιόγκα, Ρνευματικι τροφι, Το
γιόγκα τθσ τροφισ, Ρζρα απο τθ χορτοφαγία).
Β3. Αρχείο: αρχεία κειμζνων Απριλίου, Μαΐου, Λουνίου 2006.

Βουδιςμόσ
Διεκνζσ Βουδιςτικό Κζντρο ΚΑΡΜΑ ΚΑΓΚΙΟΤ – Διαμαντζνιοσ Δρόμοσ
Το Κζντρο Κάρμα Καγκιοφ είναι αναγνωριςμζνο ςτθν Ελλάδα ωσ Ευκτιριοσ οίκοσ
από το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων.
www.diamondway-buddhism.gr
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Εικόνα 14: Αρχικι ςελίδα του ιςτοχϊρου Διεκνοφσ Κζντρου Καρμα Καγκιου

Δομι:
Ο ιςτοχϊροσ αποτελείται από τισ εξισ ενότθτεσ:
1. Κεντρικι 2. Βουδιςμόσ 3. Δάςκαλοι 4. Ρρόγραμμα 5. Νζα 6. Γεγονότα
7. Κάρμα Μπζρτςεν Λινγκ 8. Άρκρα 9. Βιβλία 10. Γλωςςάρι 11. Επαφι

Επιμζρουσ παρουςίαςθ των ενοτιτων:
1. Κεντρικι: ςτθν αρχικι ςελίδα παρουςιάηεται ςυνοπτικά Θ Ραράδοςθ
Κάρμα Καγκιοφ.
2. Βουδιςμόσ:
2.1. ο Βοφδασ (Ροιόσ ιταν ο Βοφδασ)
2.2. θ διδαςκαλία του (Τι διδάςκει ο Βοφδασ;)
2.3. οι Βουδιςτικοί δρόμοι (Χιναγιάνα ι Μικρόσ Δρόμοσ (ι
Τεραβάντα), Μαχαγιάνα ι Μεγάλοσ Δρόμοσ, Βατηραγιάνα ι
Διαμαντζνιοσ Δρόμοσ:(Στουσ μακθτζσ που είναι ςε κζςθ να βλζπουν το
Βοφδα ι το δάςκαλο ςα κακρζφτθ των δικϊν τουσ δυνατοτιτων, διδάςκεται ο
Διαμαντζνιοσ Δρόμοσ (Βατηραγιάνα). Στόχοσ ςτο Δρόμο αυτό είναι να βιϊνει κανείσ
ςυνεχϊσ τον κόςμο από μια πλοφςια και αυτοαπελευκερωτικι κεϊρθςθ. Εδϊ για
παράδειγμα, δεν αποφεφγει κανείσ τα ςυναιςκιματά του, αλλά εςτιάηεται
κατευκείαν επάνω τουσ και τα μετατρζπει ςε ςοφία. Κάνει το κάκε τι ςτον κόςμο

), Ο
Βουδιςμόσ Ηεν
2.4. ο διαλογιςμόσ (Τι είναι ο Διαλογιςμόσ;)
2.5. το κάρμα (Τι είναι το Κάρμα;)
2.6. κάνατοσ επαναγζννθςθ
3. Δάςκαλοι: Σφντομα βιογραφικά των μεγάλων δαςκάλων του
Βουδιςμοφ (16οσ Κάρμαπα, 17οσ Κάρμαπα, 14οσ Σάμαρπα, Λόπον
Τςζτςου ίνποτςε, Λάμα Πλε Νφνταλ, Χάννα Νφνταλ).
4. Πρόγραμμα: Ρρόγραμμα μακθμάτων και αςκιςεων του κζντρου.
5. Νζα: ΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΑ ΟΛΕ ΓΛΑ ΤΘΝ ΧΑΝΝΑ.
6. Γεγονότα: Σεπτζμβριοσ 2006 ο Σζραμπ Γκυάλτςεν ίνποτςε ςτο
Κάρμα Μπζρτςεν Λιγκ, 2005 Θ Α/Α ο 17οσ Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτηε για
πρϊτθ φορά ςτθν Ακινα.
7. Κάρμα Μπζρτςεν Λινγκ: Σφνδεςμοσ που οδθγεί ςτον ιςτοχϊρο του
βουδιςτικοφ κζντρου Κάρμα Μπζρτςεν Λινγκ ςτθν περιοχι «Μαφρο
Προσ» τθσ ορεινισ Κορινκίασ, κοντά ςτο χωριό Γελινι και ςε
υψόμετρο 1270μ.
8. Άρκρα: Τα κείμενα είναι άρκρα που δθμοςιεφτθκαν ςτο περιοδικό
τθσ ςχολισ Κάρμα Καγκιοφ - Διαμαντζνιοσ Δρόμοσ BUDDHISM TODAY
που εκδίδεται ςτθν Αμερικι. Το περιοδικό μεταφράηεται ςτα
ελλθνικά και εκδίδεται κάκε χρόνο από το Κζντρο. Θ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ
ΤΘΣ ΡΑΓΜΑΤΛΚΘΣ ΦΥΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΣΚΘΜΑΤΩΝ, ΡΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΜΟ, ΣΥΝΤΟΦΛΚΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΣΕΞΟΥΑΛΛΚΟΤΘΤΑ, ΛΑΜΑ, Θ
ΡΘΓΘ ΤΘΣ ΕΥΛΟΓΛΑΣ, ΜΑΚΑΛΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΛΛΚΑ, ΚΑΝΑΤΟΣ
ΕΡΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ ΚΑΛ Θ ΔΥΝΑΜΘ ΤΘΣ ΡΟΟΥΑ, ΔΕΝ ΥΡΑΧΕΛ ΑΝΑΓΚΘ
ΓΛΑ ΤΟΣΘ ΡΟΛΛΘ ΡΑΑΔΟΣΘ, ΟΛ ΚΑΜΑΡΑ ΤΟΥ ΚΛΒΕΤ, 7 ΣΘΜΕΛΑ ΣΤΟ
ΔΛΑΛΟΓΛΣΜΟ, Θ ΚΥΑ ΓΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑΑ ΡΕΔΛΑ, ΜΑΚΑΛΝΟΝΤΑΣ ΝΑ
ΒΛΕΡΕΛΣ, ΤΟ ΚΒΑΝΤΑ ΚΑΛ Ο ΛΩΤΟΣ.
9. Βιβλία: Ο ΔΛΑΜΑΝΤΕΝΛΟΣ ΔΟΜΟΣ, ΣΤΘ ΑΧΘ ΤΟΥ ΤΛΓΘ , Θ ΦΥΣΘ
ΤΩΝ ΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΝΕΝΤΟ, Θ ΜΕΓΑΛΘ ΣΦΑΓΛΔΑ.
10. Γλωςςάρι: Βοφδασ (κιβ.: Σάνγκιε), Βοφδασ Σακυαμοφνι, Βουδικζσ
Πψεισ (κιβ.: Γιντάμ), Βουδικι Φφςθ ι Φφςθ τθσ Φϊτιςθσ, Γκαμπόπα
(1079-1153) Γκοφρου ίνποτςε (ςανςκρ.: Ραντμαςαμπάβα / ο
γεννθμζνοσ απ' το λωτό), Διαμαντζνιοσ Δρόμοσ (κιβ.: Ντόρτηε
χριςιμο «ανεβάηοντασ» τθν κάκε εμπειρία ςε ζνα κακαρό επίπεδο.
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Τζγκπα, ςανςκρ.: Βατηραγιάνα), Καμπάνα (κιβ.: Ντρίλμπου), Κακαρό
Ρεδίο, Κανγκιοφρ, Κάρμαπα.

Θ ιςτοςελίδα είναι δίγλωςςθ: Ελλθνικά, Αγγλικά

Υπατο υμβοφλιο Ελλινων Εκνικϊν
«Το Φπατο Συμβοφλιο των Ελλινων Εκνικϊν (Υ.Σ.Ε.Ε.) ζχει τθ νομικι μορφι τθσ
αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ εταιρείασ (Ν. Ρ. Μθ Κερδοςκοπικό, Ρρωτοδ. Ακθνϊν
8201 / 7.71997, τροπ. 7896 / 20. 6.2001, τροπ. 4261/1.4.2003) και ιδρφκθκε τον
Λοφνιο του «1997» με ςκοπό τθν θκικι και φυςικι υποςτιριξθ, αλλά και
παλινόρκωςθ τθσ Εκνικισ, Ρολυκεϊςτικισ, Ελλθνικισ Ραραδόςεωσ, Κρθςκείασ και
Κακθμερινοφ Τρόπου ςτθν ςφγχρονθ Ελλθνικι κοινωνία που δυναςτεφεται από
πνευματικι κλειςτότθτα και κεοκρατία.».
Ραρόλο που δεν είναι αναγνωριςμζνθ κρθςκεία, ο ιςτοχϊροσ ζχει ζντονθ
κρθςκευτικι χροιά, γι’ αυτό και παρουςιάηεται ςτθν εργαςία αυτι.
www.ysee.gr
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Εικόνα 15: Αρχικι ςελίδα του ιςτοχϊρου Υ.Σ.Ε.Ε.

Δομι:
Ο ιςτοχϊροσ αποτελείται από τισ εξισ ενότθτεσ:
1. Αρχικι ςελίδα 2. Σχετικά με το ΥΣΕΕ 3. Συχνζσ Ερωτιςεισ 4. Δελτία
Τφπου 5. Μ.Μ.Ε. 6. Αγορά 7. Γίνετε Μζλθ 8. Βιβλιοπαρουςιάςεισ
9. Κείμενα - αρχεία 10. Λςτορίεσ Αγάπθσ 11. Επικοινωνία
12. Φωτογραφίεσ 13. Εκδθλϊςεισ 14. Δικτυακοί κόμβοι

Επιμζρουσ παρουςίαςθ του ιςτοχώρου:
1. Αρχικι ςελίδα: Ραρουςίαςθ ειδιςεων που αφοροφν τθ δράςθ του
Φπατου Συμβουλίου Ελλινων Εκνικϊν.
2. χετικά με το Τ..Ε.Ε.: Λςτορικό ίδρυςθσ του Υ.Σ.Ε.Ε.
3. υχνζσ ερωτιςεισ:
Απαντιςεισ ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ:
Γενικζσ και πολιτικζσ ερωτιςεισ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

Τι είναι το ΥΣΕΕ;
Ρροσ τι ο προςδιοριςμόσ «Φπατο»;
Γιατί αυτοαποκαλείςκε «Εκνικοί»;
Με τθν φπαρξι ςασ ωσ «Ζλλθνεσ Εκνικοί», δεν διχάηετε τελικά τουσ
Ζλλθνεσ;
Τι νομίηετε ότι κα καταφζρετε με τθν επαναφορά αρχαίων πρακτικϊν ςτθ
ςφγχρονθ εποχι;
Ροια είναι θ πολιτικι ςασ πρόταςθ;
Στθν Αρχαία Ελλάδα αναφζρονται οι φαςίςτεσ
Γιατί υπάρχει πολυδιάςπαςθ ςτον χϊρο των Εκνικϊν;
Ροια θ κζςθ ςασ για τισ κεωρίεσ περί τθσ «Ομάδασ Ε»;
Κεωρείτε ότι οι Νεο-Ζλλθνεσ αποτελοφν φυςικι ςυνζχεια των Αρχαίων
Ελλινων;
Οι Νεο-Ζλλθνεσ αποτελοφν και φυλετικι ςυνζχεια των Αρχαίων Ελλινων;
Ροια θ κζςθ ςασ για τα Εκνικά Κζματα;

Θεολογικά και κοςμολογικά κζματα
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.

3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.

Σε τι πιςτεφετε και πϊσ ονομάηεται θ Κρθςκεία ςασ;
Τι είναι οι Κεοί;
Ροιο είναι το δόγμα τθσ Ελλθνικισ Εκνικισ Κρθςκείασ;
Ροια είναι τα Λερά Βιβλία τθσ Ελλθνικισ Εκνικισ Κρθςκείασ;
Θ Εκνικι Ελλθνικι Κρθςκεία πρζπει να κάνει προςθλυτιςμό;
Ρόςοι είναι οι Κεοί ςασ; Δϊδεκα;
Είςαςτε δθλαδι Ρολυκεϊςτζσ;
Κζλετε να αντικαταςτιςετε τον ζναν Κεό των «Μονοκεϊςτϊν» με πολλοφσ
Κεοφσ;
Σε τι διαφζρει ο Ρολυκεϊςμόσ από το Μονοκεϊςμό;
Τι ςθμαίνει ο όροσ «Κοςμοκζαςθ» που χρθςιμοποιείτε;
Είςτε «ειδωλολάτρεσ»; Αν όχι, τότε πϊσ δικαιολογείτε τθν παρουςία
αγαλμάτων ςτθ λατρεία ςασ;
Είςαςτε «παγανιςτζσ»;
Κάποιοι κοροϊδεφουν τθν Εκνικι Κρθςκεία με αφορμι τισ ερωτοτροπίεσ /
ακολαςίεσ των Κεϊν τθσ. Τι ζχετε να τουσ απαντιςετε;
Γιατί δεν ηθτάτε να αναγνωριςκείτε ωσ Κρθςκεία;
Υποςτθρίηοντασ ότι εκπροςωπείτε όχι μία Κρθςκεία που μοιάηει με αυτιν,
αλλά αυτι τθν ίδια τθν Εκνικι Κρθςκεία των Ελλινων, δεν γνωρίηετε ότι
ποτζ δεν κα αναγνωριςκείτε από το Κράτοσ (γιατί κα υπάρξουν
αλυςιδωτζσ αναςτατϊςεισ ςε μία ςειρά από ηθτιματα, όπωσ λ.χ. ςτο
ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ των αρχαιολογικϊν χϊρων);
Κάποιοι ιςχυρίηονται ότι οι καλλιεργθμζνοι Αρχαίοι Ζλλθνεσ ιςαν ςτθν
πραγματικότθτα Μονοκεϊςτζσ
Ζχει θ Εκνικι Κρθςκεία επαγγελματικό ιερατείο;
Ζχετε ςυγκεκριμζνο τυπικό λατρείασ;
Οι γυναίκεσ μποροφν να είναι ιζρειεσ;
Ριςτεφετε ςτα ςοβαρά ότι ςτον Πλυμπο κατοικοφν Κεοί;
Ρερί των Ελλθνικϊν εορτϊν και πρακτικϊν
Ροιά θ γνϊμθ ςασ για τουσ ςφγχρονουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ;
Ρότε εορτάηετε, ποιζσ εορτζσ και πϊσ;
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3.36.
3.37.
3.38.

Γιατί κυςίεσ;
Ρροςφζρετε κυςίεσ αίματοσ;
Αλθκεφει ότι οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ζκαναν και ανκρωποκυςίεσ;

χετικά με τον Χριςτιανιςμό
3.39.
3.40.
3.41.

Σε τι διαφζρουν οι Κεοί ςασ από τον Κεό των χριςτιανϊν;
Ο Χριςτιανιςμόσ ζχει μεγάλα θκικά μθνφματα, θ δικι ςασ Κρθςκεία τι
ζχει;
Είςτε αχάριςτοι, ο Λθςοφσ ςταυρϊκθκε για τισ αμαρτίεσ ςασ

4.
5.
6.
7.
8.

Δελτία Σφπου: Ανακοινϊςεισ και επιςτολζσ του ΥΣΕΕ
Μ.Μ.Ε.: Αναφορζσ για το ΥΣΕΕ ςτα μαηικά μζςα ενθμζρωςθσ
Αγορά: Δθμόςιεσ Συηθτιςεισ
Γίνετε μζλθ:
Βιβλιοπαρουςιάςεισ:
8.1. Εςωτερικζσ εκδόςεισ του Υ.Σ.Ε.Ε.: ΩΚΥΟΟΝ
8.2. Ρεριοδικά που υπεραςπίηονται τθν Ελλθνικι Ρατρϊα
Ραράδοςθ: ΔΛΛΡΕΤΕΣ, ΕΜΕΛΟΝ
8.3. Ρεριοδικά Ελλθνιςμοφ: ΛΧΩ, ΔΑΥΛΟΣ
9. Κείμενα – αρχεία:
Ελλθνικι Παράδοςθ
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.

Τα Ράτρια (Ελλθνικά) Μθνολόγια
Το Ελλθνικό «Τριζςπερον» ι Θλιοφγεννα
Λατρευτικά ι Τοπικά Επίκετα και Επικλκιςεισ του κεοφ Διονφςου
Τα Μυςτιρια των Ελλινων και θ Δθμοκρατικι Ραράδοςισ
Οι Δζκα Εντολζσ του Σόλωνοσ
Λατρείεσ του 'Θλιου ςτθν Αρχαία Ελλάδα
Αρχαία Ελλθνικά Μουςικά Πργανα
Ρερί τθσ Ελλθνικισ Λερατείασ
Θ γελοιότθσ του «Ευθμεριςμοφ»
Σελινθ - Εκάτθ - Άρτεμισ
Ο κωνιαςμόσ των Κείων
Ρερί Βωμϊν
Ανάςταςθ. Θ εορτι τθσ Άνοιξθσ και οι Αρχαιοελλθνικζσ ρίηεσ του Εκιμικοφ
τθσ
Καβείρια Μυςτιρια και Ορκόσ Λόγοσ
Καρναβάλι, θ αρχαιότερθ Ελλθνικι εορτι

Φιλοςοφία
9.16.
9.17.
9.18.
9.19.
9.20.
9.21.
9.22.
9.23.

Στωϊκιςμόσ : Θ ανκρϊπινθ τελείωςθ ωσ απτι πραγματικότθσ
Ρερί Κεϊν και Κόςμου (Σαλλοφςτιοσ)
Θ Οντολογία των Νεοπυκαγόρειων
Καλισ ο Μιλιςιοσ
Ρορφυρίου: «Ρερί Αγαλμάτων»
Ρερί Αρετισ
Οι περί Κείου αντιλιψεισ του Γεωργίου Γεμιςτοφ Ρλικωνοσ
Ρερί Φιλοςοφίασ του Γιϊργου Ριττα

Ιςτορικά Θζματα
9.24.
9.25.
9.26.
9.27.
9.28.

Θ απάτθ του υποτικζμενου «χρθςμοφ» τθσ Ρυκίασ προσ τον Λουλιανό
Θ Εκκλθςία ενάντια ςτον. Ρατατιςμό !
Οι Ζλλθνεσ κυριαρχοφν ςτθ «νικιτρια» ϊμθ
Ο Σπαρτιάτθσ
Ο Κλεομζνθσ από τθν Σελλάςια ςτθν Αλεξάνδρεια. Θ εξορία και ο κάνατοσ
ενόσ εςτεμμζνου επαναςτάτου
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Άρκρα - Ειδιςεισ - Απόψεισ
9.29.
9.30.
9.31.
9.32.
9.33.
9.34.
9.35.
9.36.
9.37.
9.38.
9.39.
9.40.
9.41.
9.42.
9.43.
9.44.
9.45.
9.46.
9.47.
9.48.
9.49.
9.50.
9.51.
9.52.
9.53.
9.54.
9.55.
9.56.
9.57.
9.58.

Αποςπάςματα από το βιλβίο του Ηαν-Ριζρ Βερνάντ «Μφκοσ και κρθςκεία
ςτθν αρχαία Ελλάδα»
Κζςεισ πάνω ςτθν Ανεξικρθςκεία
Το καλφτερο που μπορεί να μασ ςυμβεί είναι να ενωκοφμε με τουσ
προγόνουσ μασ...
Κότινοσ, Το Στεφάνι τθσ Ελιάσ
Εμείσ οι Ζλλθνεσ, Εμείσ οι Εκνικοί
Ο ρόλοσ του Ρολίτθ και του Ξζνου ςτθν Αρχαιότθτα
Θρωιςμόσ και "Ορκοδοξία"
Υπζρ τθσ Ελλθνικισ Ρατρογονικισ Κρθςκείασ των Ολυμπίων
Δικαιοςφνθ και Κόςμοσ
Τα Δελφίνια και οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ
Οι Τζςςαρεσ Βαςικζσ Κοςμοκεάςεισ
Θ Απατεωνιά τθσ «Αρικμολογίασ» των Μονοκεϊςτϊν
Ο «Μονοκεϊςμόσ» είναι ζνα πρόςφατο Λουδαϊκό καταςκεφαςμα
Θ Ελλθνικι Κοςμοκζαςθ και το ψευδζσ δίλλθμα «Ζνασ ι Ρολλοί Κεοί»
Οι κνιςκοντεσ Κεοί και ο κάνατοσ του Μεγάλου Ρανόσ
Τι είναι θ Ροίθςθ; ... (Τι είναι θ Ρατρίδα μασ;)
Εγκφκλιο τθσ μθτροπόλεωσ Κατερίνθσ και Ρλαταμϊνοσ ςχετικά με τα
Ρρομικεια και 2 + 1 απαντιςεισ
Θ «αγκυλωμζνθ» κρίςισ των Ελλινων και ο «ατίμθτοσ» Χριςτιανιςμόσ
Ελλθνιςμόσ-Χριςτιανιςμόσ: Θ Φιλοςοφικι και κοινωνικι διάςταςισ μιασ
αγεφφρωτθσ διαφοράσ
Θ νζα Ανατολι των Εκνικϊν
Ρεριπζτειεσ του Ελλθνικοφ Αλφαβιτου και τθσ Ελλθνικισ Αρικμιςεωσ
«Δθμοκρατικότθτα» και «Φαςιςτικότθτα»
ζνοσ Αποςτολίδθσ, Αν οι Ζλλθνεσ ιξεραν Λςτορία...
Αι Δρυάδεσ των Αρχαίων Ελλινων και τα δάςθ των νεωτζρων
Οι τρεισ ιεράρχεσ και τα «ελλθνοχριςτιανικά» ιδεϊδθ
Δολοφόνθςαν ςε μοναςτιρι 150 κορίτςια για να τα ςτείλουν ςτον...
παράδειςο
Ζνα ςχόλιο περί Εκκλθςίασ
Εκνικι Κυριαρχία;
Μπαμπινιϊτθσ και Νεοπαγανιςμόσ
Δαιμονία Νφμφθ

Εκνικζσ Παραδόςεισ τθσ Γθσ
9.59.
9.60.
9.61.
9.62.
9.63.
9.64.
9.65.
9.66.
9.67.
9.68.
9.69.
9.70.
9.71.

Οριςμόσ του Ρολυκεϊςμοφ
Καλάσ, Αδελφοί εν Αςία
Το βαςικό ωμαϊκό Εορτολόγιο
Θ Λατρεία του Ιλιου ςτθν Λαπωνία
Αναδρομι ςτθ Σοφία και τθ Δφναμθ των Δζνδρων
Αλχζρα-Τηουρτηοφκα. Οι Ρρϊτοι Αυςτραλοί
Σχετικά με τον όρο «Paganismus» Υπεραςπίηοντασ το Αρχαιόκρθςκο Ζκοσ
Ραράδοςθ και Tαυτότθτα
Γραπτζσ πθγζσ τθσ βορειοευρωπαϊκισ Κρθςκείασ και Μυκολογίασ
Οι Κεοί των Βορείων Εκνϊν
Οι γυναίκεσ ςτισ Αρχαίεσ Κρθςκείεσ και θ άνοδοσ τθσ Ρατριαρχικισ
Ραράδοςθσ
Χορεφοντασ με τον «Λευκό Άνκρωπο»
«Σακόκου» Θ αντίςταςθ των Λαπϊνων ςτον εκχριςτιανιςμό

Ποίθςθ
9.72.
9.73.
9.74.
9.75.

Στουσ Δελφοφσ από τθν Ράμελα Κονςταντίν
Ελλάσ του Λουϊ Εμίλ Μενάρ
Ανκολογία ποιθμάτων του Κωςτι Ραλαμά
Ανκολογία ποιθμάτων του Ανδρζα Κάλβου
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9.76.
9.77.
9.78.
9.79.
9.80.
9.81.

Γθ Δελφφσ του Βαςιλείου Ρελαςγοφ Γοφςιου
Σακρό Τίποτα του Βλάςθ Γ. αςςιά
Στθν Αιϊνιο Σπάρτθ, Κυριάκοσ de Pizicolli, ο Καλαβρόσ
Τζςςερισ Ωδζσ του Φερνάντο Ρεςςόα
Κεοί Ρατρϊοι του Ρανδίωνα
Εκείνοσ Ρου Είδε του Βλάςθ Γ. αςςιά

Ιςτορίεσ αγάπθσ: Χριςτιανικοί διωγμοί κατά των Ελλινων
11. Επικοινωνία
12. Φωτογραφίεσ: Φωτογραφικά ςτιγμιότυπα από εκδθλϊςεισ του ΥΣΕΕ
13. Εκδθλϊςεισ: Εκδθλϊςεισ Εκνικϊν (Λεροπραξίεσ, Εκδρομζσ, Ομιλίεσ
και άλλα δρϊμενα του ΥΣΕΕ και ςυνεργαηόμενων ομάδων).
14. Δικτυακοί Σόποι: Δικτυακοί Τόποι που ςυμβάλλουν ςτθν διάςωςθ
και ανάδειξθ τθσ Ελλθνικισ Εκνικισ Ραραδόςεωσ: Διιπετζσ-Διμθνιαίο
περιοδικό για τθν υπεράςπιςθ τθσ αρχαίασ Ψυχισ, Φπατο Συμβοφλιο
των Ελλινων Εκνικϊν (Αυςτραλία), Ραγκόςμιο Συνζδριο των Εκνικϊν
κρθςκειϊν (WCER), Φιλοςοφικό Ακιναιον «Εκατθβόλοσ», Εκνικι
Λςτορικι εταιρεία ο «Δευκαλίων», Ζλλθνεσ Εκνικοί του Καναδά,
Ζνωςθ Σαμίων Εκνικϊν, «Ζλευςισ» Πμιλοσ Φίλων Αρχαίου Ελλθνικοφ
Ρολιτιςμοφ, Χείρων - Ελλθνικι Εκνικι κρθςκεία, Ο Ναόσ τθσ
Ελλθνοπρεποφσ Γνϊςεωσ, Ράνκεον - Αρχαιογνωςτικόσ οδθγόσ,
Αιϊνια Σπάρτθ, Οι Στωϊκοί, Αρχαιότθτα Βιβλία για τον Αρχαίο Κόςμο,
Εκδόςεισ Ανοιχτι Ρόλθ, Εκδόςεισ Μάριοσ Βερζττασ, Θλιοδρόμιον,
Ελλινων Τόποι, Κζαςισ, 12κεο.gr - το portal για τθν Ελλθνικι
κρθςκεία, Ελεφκερθ Εγκυκλοπαίδεια «Γνϊςισ», Ελλθνικό Ανανεωτικό
εφμα, Hellenes, Campaign to De-Criminalize the Worship of the
Greek Gods in Greece, Thiasos Austriakos, Elaion, Kyklos Apollon, La
Cittadella.
10.

Εκτόσ των παραπάνω ιςτοχϊρων υπάρχει μεγάλο πλικοσ ιςτοχϊρων αιρζςεων και
παρακρθςκευτικϊν οργανϊςεων για τουσ οποίουσ δεν μπορεί να ελεγχκεί αν
αποτελοφν επίςθμοι ιςτοχϊροι ι αποτελοφν προςωπικζσ ιςτοςελίδεσ. Ζτςι δεν
αποτζλεςαν αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ.
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ΜΕΡΟ Γϋ
ΧΟΛΙΑΜΟ
Για τον καλφτερο ςχολιαςμό των ιςτοχϊρων ορίςτθκαν παράμετροι οι οποίοι
διακρίκθκαν ςε τρεισ κατθγορίεσ :
1. Τεχνικι (Τεχνικά ςτοιχεία, επικαιροποιθμζνθ ιςτοςελίδα, αιςκθτικι)
2. Κεολογία – Λεραποςτολι
3. Κοινωνικό ζργο
Ο ςχολιαςμόσ γίνεται ςε κάκε ιςτοχϊρο ξεχωριςτά.

Ορκόδοξθ Εκκλθςία (ecclesia.gr)
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Ρρόκειται για ζναν ιςτοχϊρο με πλοφςιο περιεχόμενο, θ δθμιουργία του οποίου
απαιτεί πολφ καλό ςχεδιαςμό, μεγάλο επιτελείο τεχνικϊν λόγω του μεγάλου όγκου
πλθροφοριϊν που περιζχει. Ο ιςτοχϊροσ καταλαμβάνει πάνω από 2 GB
αποκθκευτικοφ χϊρου (πολφ μεγάλοσ για ιςτοχϊρο), χωρίσ να υπολογιςτεί το
οπτικοακουςτικό υλικό, το οποίο είναι ςυνικωσ μεγάλου όγκου.
Δεν υπάρχουν ςφνδεςμοι (links) ςε ετερόδοξεσ Εκκλθςίεσ.
Ο ιςτοχϊροσ είναι επικαιροποιθμζνοσ, ανανεϊνεται ςε θμεριςια βάςθ.
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Ο ιςτοχϊροσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ αποτελεί «ιςτοχϊρο - ομπρζλα» κάτω από
τθ ςκζπθ του οποίου βρίςκονται επτά επιμζρουσ ιςτοχϊροι (sites).
Θ οργάνωςθ του χϊρου κακϊσ και θ παρουςίαςθ των επιμζρουσ ενοτιτων είναι
ξεκάκαρθ και ολοκλθρωμζνθ.
Δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο πρόςωπο του Αρχιεπιςκόπου (καταγράφθκαν 470
κείμενα που παρουςιάηονται ςτθν ενότθτα αυτι).
Αιςκθτικι
1. Θ αιςκθτικι του ιςτοχϊρου είναι μάλλον ςυντθρθτικι και λιτι. Το χρϊμα
του φόντου είναι ουδζτερο. Τα κείμενα περιορίηονται ςτο κζντρο τθσ
ςελίδασ (καλφπτουν μόνο το 1/3 τθσ οκόνθσ).
Το φωτογραφικό υλικό είναι ελάχιςτο (μία φωτογραφία ανά ιςτοςελίδα)
2. Οι επιμζρουσ ιςτοχϊροι (cultura.gr, myriobiblos.gr, eikastikon.gr,
musicale.gr, aula.gr, discussion.gr, europianspirit.gr κακϊσ και το
solidarity.gr) τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ζχουν μια εντελϊσ διαφορετικι
αιςκθτικι.
Το κάκε site ζχει το δικό του χαρακτιρα – προςωπικότθτα. Τα χρϊματα, οι
γραμματοςειρζσ, θ τεχνολογία flash (κινοφμενθ εικόνα) το κάνουν ελκυςτικό.

Β. Θεολογία – Ιεραποςτολι
Δεν γίνεται ςυςτθματικι καταγραφι και ανάπτυξθ τθσ κεολογίασ τθσ Ορκόδοξθσ
Εκκλθςίασ, παρά μόνο αποςπαςματικι παρουςίαςθ ζργων αρχαίων και
ςυγχρόνων ςυγγραφζων. Ζνα μεγάλο μζροσ των κειμζνων αυτϊν είναι
ξενόγλωςςα – ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν αποτροπι του επιςκζπτθ ςτθν
περαιτζρω περιιγθςθ του ιςτοχϊρου.
Απουςιάηει κάκε πολεμικι προσ τα άλλα δόγματα, αιρζςεισ ι κρθςκείεσ.
Ραρουςιάηεται, μόνον, ζνασ πίνακασ με τισ κρθςκείεσ, τισ αιρζςεισ και τισ
παρακρθςκευτικζσ οργανϊςεισ που δρουν ςτθν Ελλάδα.
Ο ιςτοχϊροσ αποπνζει μια αίςκθςθ αςφάλειασ τθν οποία βιϊνει θ Ορκόδοξθ
Εκκλθςία λόγω των τυπικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ (μεγάλθ
ομοιογζνεια του δόγματοσ του πλθκυςμοφ), κακϊσ επίςθσ και τθσ οργανωτικισ
δομισ τθσ (μθτροπόλεισ ενορίεσ) μζςα από τθν οποία μπορεί να γίνει γνωςτι θ
πίςτθ τθσ.
Γ. Κοινωνικό ζργο
Το κοινωνικό ζργο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ παρουςιάηεται αναλυτικά και
ολοκλθρωμζνα με οδθγίεσ ωσ προσ τον τρόπο επικοινωνίασ και βοικειασ των
ομάδων που ζχουν ανάγκθ. Επίςθσ γίνεται πλιρθσ παρουςίαςθ, ςε ιδιαίτερο
ιςτοχϊρο, τθσ Μθ Κυβερνθτικισ Οργάνωςθσ τθσ Εκκλθςίασ «Αλλθλεγγφθ».
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Ορκόδοξοσ Εκκλθςία του Πατρϊου Θμερολογίου
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Ο ιςτοχϊροσ είναι καλά οργανωμζνοσ, μετρίου μεγζκουσ, χωρίσ ιδιαίτερεσ
απαιτιςεισ ωσ προσ τον ςχεδιαςμό του. Είναι επικαιροποιθμζνοσ, ανανεϊνεται ςε
κακθμερινι βάςθ.
Θ οργάνωςθ του χϊρου κακϊσ και θ παρουςίαςθ των επιμζρουσ ενοτιτων είναι
καλι.
Δεν υπάρχει ιδιαίτερθ μεταχείριςθ του επικεφαλισ τθσ Συνόδου, όλα τα μζλθ τθσ
καταλαμβάνουν αναλογικά τον ίδιο χϊρο.
Αιςκθτικι
Θ αιςκθτικι του ιςτοχϊρου είναι αρκετά ςυντθρθτικι και λιτι. Το χρϊμα του
φόντου είναι ουδζτερο. Το φωτογραφικό υλικό είναι ελάχιςτο.
Β. Θεολογία – Ιεραποςτολι
Θ Κεολογία τθσ ςυγκεκριμζνθσ Εκκλθςίασ κινείται πάνω ςτον βαςικό άξονα, που
αποτελεί και τον λόγο τθσ φπαρξισ τθσ, τον Αντι-οικουμενιςμό. Υπάρχει πλειάδα
κειμζνων μζςω των οποίων παρουςιάηεται θ διαφοροποίθςθ, εκκλθςιολογικά,
τθσ Εκκλθςίασ.

Ιεραποςτολι
Ραρουςίαςθ των ιεραποςτολικϊν κοινοτιτων (διευκφνςεισ) ανά τον κόςμο.
Γ. Κοινωνικό ζργο
Απουςία κάκε κοινωνικοφ ζργου.

Κακολικι Εκκλθςία
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Ο ιςτοχϊροσ είναι αρκετά μικρόσ ςε μζγεκοσ, με καλι δομι ςτθν περιιγθςι
του. Ζνα χαρακτθριςτικό ςτοιχείο, το οποίο απουςιάηει από τον ιςτοχϊρο τθσ
Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, είναι οι ςφνδεςμοι (links) προσ όλεσ τισ ορκόδοξεσ
εκκλθςίασ.
Ο ιςτοχϊροσ είναι επικαιροποιθμζνοσ.
Αιςκθτικι
Θ αιςκθτικι του ιςτοχϊρου βρίςκεται μζςα ςτα πλαίςια μιασ ςφγχρονθσ
ιςτοςελίδασ, χωρίσ ςχεδιαςτικζσ υπερβολζσ.
Β. Θεολογία - Ιεραποςτολι
Απουςιάηει κάκε ςυςτθματικι παρουςίαςθ του ωμαιοκακολικοφ δόγματοσ. Ο
ιςτοχϊροσ, κατά κάποιο τρόπο ςυνδζει τισ επιςκοπζσ τθσ κακολικισ Εκκλθςίασ
και παρουςιάηει ουςιαςτικά τθν οργανωτικι τθσ δομι.
Γ. Κοινωνικό ζργο
Δεν υπάρχει παρουςία κοινωνικοφ ζργου, παρά μόνον θ πρόςκλθςθ για ζρανο,
λόγω των πρόςφατων (Αφγουςτοσ) πυρκαγιϊν ςτθν Θλεία.

www.jesuslovesyou.gr
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Ρρόκειται για ζναν ιςτοχϊρο με πολφ πλοφςιο περιεχόμενο, θ δθμιουργία του
οποίου απαιτεί πολφ καλό ςχεδιαςμό, μεγάλο επιτελείο τεχνικϊν λόγω του
μεγάλου όγκου πλθροφοριϊν που περιζχει. Ο ιςτοχϊροσ καταλαμβάνει πάνω από
4,5 GB αποκθκευτικοφ χϊρου (πολφ μεγάλοσ για ιςτοχϊρο).
Θ οργάνωςθ του χϊρου κακϊσ και θ παρουςίαςθ των επιμζρουσ ενοτιτων είναι
ξεκάκαρθ και ολοκλθρωμζνθ.
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Αιςκθτικι
Θ αιςκθτικι του ιςτοχϊρου είναι ςφγχρονθ. Το φόντο είναι λευκό και υπάρχει
χρωματικι ποικιλία ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ.
Το φωτογραφικό υλικό είναι πλοφςιο, κινοφμενο ςε μια ποικιλία από τφπουσ
φωτογραφικισ απεικόνιςθσ (φωτογραφίεσ, ςκίτςα, κινοφμενθ εικόνα).
Β. Θεολογία – Ιεραποςτολι
Ραρουςιάηεται με πολφ ςυςτθματικό θ κεολογία τθσ προτεςταντικισ Εκκλθςίασ.
Υπερτονίηεται ο ρόλοσ τθσ Αγίασ Γραφισ και ιδιαίτερα τθσ Καινισ Διακικθσ. Υπάρχει
πλοφςιο ςτατιςτικό υλικό που αφορά τθν Αγία Γραφι. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ
κεολογίασ επικεντρϊνεται, εξαντλθτικά, ςτο πρόςωπο του Λθςοφ. Κακϊσ επίςθσ και
απολογθτικά και εςχατολογικά άρκρα.
Υπάρχουν ςυμβουλζσ και προγράμματα ςυςτθματικισ μελζτθσ τθσ Αγίασ Γραφισ.
Δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςε κζματα κακθμερινότθτασ που μπορεί να
απαςχολοφν τον πιςτό, ςε κάκε δραςτθριότθτα τθσ ηωισ του (οικογζνεια, τζχνεσ,
ποίθςθ, ελεφκεροσ χρόνοσ κλπ).
Γ. Κοινωνικό ζργο
Απουςιάηει κάκε αναφορά ςε κοινωνικό ζργο τθσ ομολογίασ
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Εκκλθςία του Ιθςοφ Χριςτοφ
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Ρρόκειται για ζναν ιςτοχϊρο μετρίου μεγζκουσ. Θ οργάνωςθ του χϊρου είναι πολφ
καλι και ανανεϊνεται ςυνεχϊσ.
Αιςκθτικι
Είναι ο μοναδικόσ ιςτοχϊροσ που ανανεϊνει ςε τακτά διαςτιματα τθν αρχικι του
ςελίδα. Υπάρχει πλοφςιο φωτογραφικό περιεχόμενο που λειτουργεί ωσ
ιδεόγραμμα. Θ ςυνολικι εικόνα δθμιουργεί ζνα ευχάριςτο περιβάλλον.
Β. Θεολογία – Ιεραποςτολι
Αναπτφςςεται θ κεολογία τθσ ομολογίασ με ζναν ξεκάκαρο τρόπο (κοςμολογία,
Χριςτολογία, εκκλθςιολογία, εςχατολογία). Υπάρχει άρνθςθ τθσ τριαδικότθτασ του
Κεοφ και αποδζχονται το μονοπρόςωπο του Κεοφ. Μζςα από τθν ενότθτα
«Μακιματα» γίνεται περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ κεολογίασ.
Ππωσ ςε όλεσ οι ομολογίεσ του Ρροτεςταντιςμοφ, δίνεται ιδιαίτερο βάροσ ςτθ
μελζτθ τθσ Αγίασ Γραφισ.
Μζςα από άρκρα γίνεται πολεμικι εναντίον όλων των άλλων χριςτιανικϊν
δογμάτων.

Γ. Κοινωνικό ζργο
Απουςιάηει κάκε αναφορά ςε κοινωνικό ζργο

Ελεφκερθ Αποςτολικι Εκκλθςία Πεντθκοςτισ
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Ο ιςτοχϊροσ είναι μετρίου μεγζκουσ με απλι και λειτουργικι δομι. Υπάρχει
πλοφςιο θχθτικό υλικό. Θ φπαρξθ on-line ραδιοφϊνου τθσ ομολογίασ, δίνει τθ
δυνατότθτα επικοινωνίασ με τον επιςκζπτθ τθσ ιςτοςελίδασ ςε πραγματικό χρόνο.
Αιςκθτικι
Κλαςςικοφ τφπου ιςτοςελίδα με ενδιαφζρον ςτθν παρουςίαςθ του υλικοφ και όχι
ςτθν αιςκθτικι.
B. Θεολογία – Ιεραποςτολι
Δεν υπάρχει ςυςτθματικι ανάπτυξθ τθσ κεολογίασ τθσ ομολογίασ παρά μόνο
ςυνοπτικι παρουςίαςθ των πιςτεφω τθσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθ μελζτθ τθσ Αγίασ
Γραφισ, χωρίσ όμωσ να γίνεται διεξοδικι παρουςίαςι τθσ. Το ιςχυρό ςτοιχείο του
ιςτοχϊρου φαίνεται να είναι το on – line ραδιόφωνο με το οποίο μπορεί να γίνει ςε
πραγματικό χρόνο το κιρυγμα τθσ παραπάνω ομολογίασ.
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Απουςιάηει κάκε πολεμικι εναντίον των άλλων δογμάτων
Γ. Κοινωνικό ζργο
Απουςιάηει κάκε αναφορά για κοινωνικό ζργο

Ελλθνικι Ευαγγελικι Εκκλθςία
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Ο ιςτοχϊροσ είναι μικρόσ ςε μζγεκοσ με αρκετά λιτι δομι.
Αιςκθτικι
Είναι εξαιρετικά λιτόσ ιςτοχϊροσ.
Β. Θεολογία – Ιεραποςτολι
Δεν υπάρχει ςυςτθματικι παρουςίαςθ τθσ κεολογίασ τθσ ομολογίασ. Τα πιςτεφω
τθσ Εκκλθςίασ παρουςιάηονται με δφο τρόπουσ: Μζςα από τον ςφνδεςμο
«Βιβλιοκικθ» με κθρφγματα ψθφιακισ μορφισ και τον ςφνδεςμο «e-άμβωνασ» με
θχογραφθμζνα κθρφγματα.

Ιεραποςτολι
Γίνεται αναφορά ςτα αποτελζςματα τθσ ιεραποςτολισ ςτθν Αλβανία.
Απουςιάηει κάκε πολεμικι εναντίον των άλλων δογμάτων.
Γ. Κοινωνικό ζργο
Θ ςυγκεκριμζνθ ομολογία ςυντθρεί ίδρυμα απεξάρτθςθσ τοξικομανϊν με τθν
επωνυμία «Χριςτιανικό κζντρο απεξάρτθςθσ»

Ευαγγελικι Εκκλθςία Νζα Ηωι
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Θ οργάνωςθ είναι καλι και κατανοθτι, πράγμα που διευκολφνει τθν περιιγθςθ.
Το μζγεκοσ του ιςτοχϊρου είναι μζτριο και οι ςφνδεςμοι αρκετοί.
Αιςκθτικι
Ρρόκειται γι ζνα ιςτοχϊρο με καλι εμφάνιςθ χωρίσ υπερβολζσ, με μζτριο
φωτογραφικό υλικό.
Β. Θεολογία - Ιεραποςτολι
Θ κεολογία τθσ ομολογίασ παρουςιάηεται ςυνοπτικά μζςα από τον ςφνδεςμο «τι
πιςτεφουμε και διεξοδικότερα μζςα από τθν αναηιτθςθ και ερμθνεία διαφόρων
εννοιϊν όπωσ: αιωνιότθτα, γάμοσ, υπακοι κλπ.
Δίνεται ζμφαςθ ςτθ μελζτθ τθσ Αγίασ Γραφισ με τθ χριςθ διαφόρων ψθφιακϊν
εργαλείων.
Απουςιάηει κάκε πολεμικι εναντίον των άλλων δογμάτων
Γ. Κοινωνικό ζργο
Απουςιάηει κάκε αναφορά ςε κοινωνικό ζργο.

Θ Εκκλθςία του Ιθςοφ Χριςτοφ των Αγίων των Σελευταίων Θμερϊν
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Ρρόκειται για ιςτοχϊρο με μζτριο μζγεκοσ και πολφ καλι δομι.
Αιςκθτικι
Θ εμφάνιςι του είναι πολφ καλι κλϊνοσ του μθτρικοφ ιςτοχϊρου ςτισ Θ.Ρ.Α. Το
φωτογραφικό υλικό είναι καλό και ςωςτά τακτοποιθμζνο.
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Β. Θεολογία – Ιεραποςτολι
Θ κεολογία τθσ ομολογίασ παρουςιάηεται μζςα από άρκρα κακϊσ επίςθσ και θ
οργανωτικι τθσ δομι. Δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο κεςμό τθσ οικογζνειασ και τθσ
ιεροςφνθσ, που αποτελοφν τα ςυςτατικά ςτοιχεία φπαρξθσ τθσ παροφςασ
ομολογίασ.
Ιεραποςτολι
Αναφζρεται ο τρόποσ δράςθσ και οι υποχρεϊςεισ των ιεραποςτόλων.
Γ. Κοινωνικό ζργο
Γίνεται αναφορά ςτο κοινωνικό ζργο μζςα από τισ ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ τθσ
ομολογίασ ςε όλο τον κόςμο.

Χριςτιανοί Αντβεντιςτζσ τθσ Εβδόμθσ Θμζρασ
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Θ οργάνωςθ είναι καλι και απλι.
Ο ιςτοχϊροσ είναι ςχετικά επικαιροποιθμζνοσ.
Αιςκθτικι
Θ αιςκθτικι του είναι πολφ μζτρια ςχεδόν εραςιτεχνικι.
Β. Θεολογία - Ιεραποςτολι
Γίνεται αποςπαςματικι ανάπτυξθ τθσ κεολογίασ και τθσ ταυτότθτασ τθσ ομολογίασ.
Το κιρυγμα γίνεται μζςα από θχογραφθμζνεσ ομιλίεσ.
Απουςιάηει κάκε πολεμικι εναντίον των άλλων δογμάτων.
Γ. Κοινωνικό ζργο
Υπάρχει μόνο ςφνδεςμοσ τθσ ανκρωπιςτικισ οργάνωςθσ τθσ ομολογίασ ςτο
εξωτερικό.

Αρμενικι Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ
Α. Οργάνωςθ του ιςτοχώρου
Ρρόκειται για ζνα πολφ μικρό ιςτοχϊρο που ςκοπό ζχει να δθλϊςει μόνο τθν
παρουςία του ςτο Διαδίκτυο.
Ο ιςτοχϊροσ δεν είναι επικαιροποιθμζνοσ.
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Αιςκθτικι
Θ αιςκθτικι του είναι καλι.
Β. Θεολογία - Ιεραποςτολι
Απουςία κάκε κεολογικοφ λόγου, τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Το περιοδικό
που υπάρχει ςε ψθφιακι μορφι είναι γραμμζνο ςτθν αρμενικι γλϊςςα και
απευκφνεται ςε μια πολλι κλειςτι κοινότθτα.
Απουςιάηει κάκε πολεμικι εναντίον των άλλων δογμάτων.
Γ. Κοινωνικό ζργο
Απουςιάηει κάκε αναφορά ςτο κοινωνικό ζργο τθσ Εκκλθςίασ.

Ιςλάμ
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Ρρόκειται για ιςτοχϊρο με πολφ καλι οργάνωςθ του υλικοφ του.
Θ αιςκθτικι είναι πολφ καλι. Το πράςινο χρϊμα που κυριαρχεί ςτισ ιςτοςελίδεσ
παραπζμπει ευκζωσ ςτο ςυμβολιςμό του ωσ το χρϊμα του Λςλάμ.
Θ ςελίδα είναι επικαιροποιθμζνθ, ανανεϊνεται ςε κακθμερινι βάςθ.
Β. Θεολογία
Γίνεται πλιρθσ ανάπτυξθσ με εκτενι άρκρα τθσ κεολογίασ και του θκικοφ
ςυςτιματοσ του Λςλάμ.
Απουςιάηει κάκε πολεμικι εναντίον άλλθσ κρθςκείασ
Γ. Κοινωνικό ζργο
Δεν υπάρχει ςυςτθματικι καταγραφι του κοινωνικοφ ζργου. Ζκπλθξθ προκάλεςε το
γεγονόσ τθσ ταχφτατθσ αντίδραςθσ ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων για τουσ πυροπακείσ
τθσ Θλείασ (οι φωτιζσ ξζςπαςαν ςτισ 24/8/2007 και θ πρόςκλθςθ για βοικεια ςτισ
26/8/2007).

Ινδουιςμόσ
Α. Οργάνωςθ του ιςτοχώρου
Θ οργάνωςθ είναι μζτρια, το μζγεκοσ μικρό και δε βοθκάει ςτθν περιιγθςθ του
χϊρου.
Θ αιςκθτικι του είναι ανάλογθ τθσ αντίλθψθσ περί τζχνθσ του Λνδουιςμοφ.
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Β. Θεολογία
Γίνεται παρουςίαςθ των βαςικϊν αρχϊν και τθσ φιλοςοφίασ του Λνδουιςμοφ, κακϊσ
επίςθσ και των ιερϊν κειμζνων του.
Γ. Κοινωνικό ζργο
Απουςιάηει κάκε αναφορά ςε κοινωνικό ζργο.

Βουδιςμόσ
Α. Οργάνωςθ ιςτοχϊρου
Καλά οργανωμζνοσ χϊροσ μετρίου μεγζκουσ. Καλι αιςθτικι εμφάνιςθ και
κατανομι των ενοτιτων του.
Ο ιςτοχϊροσ είναι ςχετικά επικαιροποιθμζνοσ.
Β. Θεολογία – Ιεραποςτολι
Συνοπτικι παρουςίαςθ των αρχϊν του Βουδιςμοφ. Δίνεται ζμφαςθ ςτουσ μεγάλουσ
δαςκάλουσ του Κάρμα – Κάγκιου και τθ δράςθ τουσ.
Ιεραποςτολι
Ραρουςίαςθ του Βουδιςτικοφ Κζντρου ςτθν Κορινκία
Γ. Κοινωνικό ζργο
Απουςιάηει κάκε αναφορά

Υπατο υμβοφλιο Ελλινων Εκνικϊν
Α. Οργάνωςθ ιςτοχώρου
Καλι οργάνωςθ του χϊρου, αν θ διάταξθ των ενοτιτων προκαλεί οπτικό κορεςμό.
Θ αιςκθτικι του είναι καλι και το φωτογραφικό υλικό πλοφςιο.
Β. Θεολογία
Θ ανάπτυξθ τθσ κεολογίασ τθσ Εκνικισ κρθςκείασ γίνεται μζςα από ερωταποκρίςεισ
και παρουςίαςθ άρκρων.
Υπάρχει ζντονθ πολεμικι εναντίον του Χριςτιανιςμοφ.
Γ. Κοινωνικό ζργο
Απουςία κάκε κοινωνικοφ ζργου
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Θ εργαςία αυτι ξεκίνθςε με το ερϊτθμα: «μπορεί μια κρθςκευτικι κοινότθτα που
δθλϊνει τθν παρουςία τθσ ςτο Διαδίκτυο να κινιςει τον άνκρωπο να τθν πλθςιάςει
και να γνωρίςει τθ κεολογία τθσ;
Θ απάντθςθ είναι: ίςωσ…
Οι λόγοι είναι οι εξισ:
1. Ροιοσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο κζλει να ζχει παρουςία ςτο Διαδίκτυο;
2. Με πόςθ ςοβαρότθτα αντιμετωπίηει, θ ίδια, τθν παρουςία τθσ ςτο
Μντερνετ;
3. Ροιοι είναι οι δζκτεσ τθσ;
a. Οι πιςτοί τθσ;
b. Οι ετερόδοξοι και οι αλλόδοξοι;
c. Συγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ τάξεισ, ομάδεσ πλθκυςμοφ, μορφωτικό
επίπεδο;
4. Τι δυνατότθτεσ (οικονομικζσ, τεχνικζσ) ζχει για τθν παρουςία τθσ ςτο
Διαδίκτυο;
Το δεφτερο ερϊτθμα που τζκθκε είναι: «αποτελεί το Διαδίκτυο αντανάκλαςθ του
πραγματικοφ κόςμου (ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ των κρθςκευτικϊν
κοινοτιτων);
Θ απάντθςθ είναι: ναι
Και αυτό γιατί θ κάκε κρθςκευτικι κοινότθτα εκκζτει τον εαυτό τθσ και τον
παρουςιάηει όπωσ είναι ςτον φυςικό – πραγματικό κόςμο.
Μερικά παραδείγματα:
1. Θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία παρουςιάηεται ωσ θ κυρίαρχθ κρθςκεία ςτον
ελλαδικό χϊρο, γεγονόσ που είναι και θ πραγματικότθτα.
Αυτό εξάγεται από τα εξισ:
1.1.
Ρλιρθσ ανάπτυξθ τθσ οργανωτικισ – κεςμικισ δομισ τθσ
(κάκετθ και οριηόντια οργάνωςθ).
1.2.
Λδιαίτερθ μεταχείριςθ του κεςμοφ του Αρχιεπιςκόπου.
1.3.
Ζλλειψθ ςυςτθματικισ παρουςίαςθσ τθσ κεολογίασ τθσ (θ
οργανωτικι τθσ δομι διαχζει τθ κεολογία τθσ ςε όλο τον ελλαδικό
χϊρο και ςτο μεγαλφτερο μζροσ του ποιμνίου τθσ)
1.4.
Αίςκθςθ αςφάλειασ λόγω του γεγονότοσ ότι είναι θ
επικρατοφςα κρθςκεία και τθσ ιςτορικισ παρουςίασ τθσ ςτον
ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό χϊρο κακϊσ επίςθσ και καμιά
ιεραποςτολικι δράςθ και ενθμζρωςθ για τθν παρουςία άλλων
δογμάτων ι αιρζςεων ςτον ελλαδικό χϊρο.
1.5.
Μεγάλθ οικονομικι δυνατότθτα για τθν καταςκευι και
ςυντιρθςθ αναλόγου μεγζκουσ ιςτοχϊρου.
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1.6.
Ζλλειψθ ανάγκθσ κοινωνίασ – επικοινωνίασ με άλλα δόγματα
(δεν υπάρχουν ςφνδεςμοι – links που να οδθγοφν ςε ανάλογουσ
ιςτοχϊρουσ).
2. Θ Κακολικι Εκκλθςία ζχει γνϊςθ του εαυτοφ τθσ και τθσ κζςθσ τθσ ςτον
ελλαδικό χϊρο. Απευκφνεται, κυρίωσ, ςτο ποίμνιό τθσ και είναι
προςανατολιςμζνθ προσ το κζντρο τθσ Εκκλθςίασ τθσ που είναι θ ϊμθ.
Λόγω του μεγζκουσ και τθσ ιςτορίασ δεν νοιϊκει τθν ανάγκθ να
παρουςιάςει τθ κεολογία τθσ (τουλάχιςτον ςυςτθματικά) και δείχνει να
μθν τθν ενδιαφζρει ιδιαίτερα θ παρουςία τθσ ςτο Διαδίκτυο. Ωσ
«φιλοξενοφμενθ» ςτθν Ελλάδα ζχει γνϊςθ τθσ κυρίαρχθσ κρθςκείασ του
χϊρου αυτοφ και τθσ κζςθσ τθσ ςτον χριςτιανικό κόςμο. Αναηθτά τθν
κοινωνία – επικοινωνία με τον ορκόδοξο κόςμο (υπάρχουν ςφνδεςμοι –
links που οδθγοφν ςε όλεσ τισ ορκόδοξεσ εκκλθςίεσ)
3. Ο Προτεςταντιςμόσ παρουςιάηει τθν αγωνία του να κάνει γνωςτι τθν
ταυτότθτά του (ςε κάκε ομολογία του) και ωσ προσ τα μζλθ του αλλά και
ωσ προσ τισ υπόλοιπεσ ομολογίεσ του Ρροτεςταντιςμοφ.
Κζλει να παρουςιάςει τθν εικόνα του μοντζρνου, του φρζςκου,
εκμεταλλεφεται τισ δυνατότθτεσ του Διαδικτφου για να γίνει πιο
ελκυςτικόσ προσ τουσ επιςκζπτεσ των ιςτοχϊρων του (με ζμφαςθ τουσ
νζουσ).
4. Θ αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ κεολογία και θ απολογθτικι ςτάςθ του
Ιςλάμ φανερϊνει τθν αγωνία των πιςτϊν τθσ κρθςκείασ αυτισ ωσ
μειοψθφίασ ςτον ελλαδικό χϊρο, να διαχωρίςουν τον εαυτό τουσ από
τισ ακραίεσ ενζργειεσ ιςλαμιςτϊν ανά τον κόςμο.
Τα ςυμπεράςματα που ςυνάγονται από τισ παραπάνω παρατθριςεισ είναι ότι:
1. Θ παρουςία των κρθςκευτικϊν κοινοτιτων ςτο Διαδίκτυο είναι
αντανάκλαςθ του πραγματικοφ τουσ κόςμου.
2. Είναι απαραίτθτθ θ παρουςία τουσ ςτον ψθφιακό κόςμο του
Μντερνετ κακϊσ δίνει τθ δυνατότθτα ςε μεγάλο μζροσ του
πλθκυςμοφ να γνωρίςει τθ κεολογία και δράςθ τουσ.
Θ παρουςία των κρθςκευτικϊν κοινοτιτων ςτο Διαδίκτυο δίνει τθ δυνατότθτα
γνϊςθσ και κατανόθςθσ του τρόπου ςκζψθσ και δράςθσ των ομάδων αυτϊν πριν
τθν κατά πρόςωπο επαφι θ οποία μπορεί να οδθγιςει ςε ςτείρεσ αντιπαρακζςεισ
και φανατιςμοφσ.
Θ γνϊςθ του Άλλου και τθσ διαφορετικότθτάσ του αποτελεί απαραίτθτθ
προχπόκεςθ κοινωνικισ ειρινθσ ςε μια πλουραλιςτικι κοινωνία.
Ο μεταςχθματιςμόσ, τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ςε
πλουραλιςτικι κάνει επιτακτικι τθν ανάγκθ τθσ αποδοχισ κάκε κοινωνικισ ομάδασ
από τθν πλειοψθφία.
Ζνα από τα εργαλεία που ζχουμε πλζον και προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι και το
Διαδίκτυο. «Δεν είναι το εργαλείο που κα μεταμορφϊςει τθν κοινωνία, αλλά θ
χριςθ του.
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