
   Κολυβά Μάγδα   
         Κρανιά Αγγελική 
                  Φαρδής Θεοδόσης 
                            Χατζαντωνάκης Γιώργος 

                                       Ομάδα: Ill Preferity 
 



Οι μεγάλες θρησκείες:  
•Ιουδαϊσμός 
•Βουδισμός 
•Ινδουισμός 
•Ισλαμισμός 
•Χριστιανισμός  
 

Αναπτύχθηκαν τα αρχαία και μεσαιωνικά χρόνια  
 
 
 
 
δεν μπορούσαν να διαδοθούν με γρήγορο τρόπο 
 
 
 
 
 
 διαδίδονταν και αποκτούσαν πιστούς από στόμα σε στόμα, πολύ αργά 



Στη συνέχεια  
προσπαθούσαν να  
βρουν πιστούς με βίαια 
μέσα, όπως:  
 
Σταυροφορίες 
 
Ιερούς πολέμους 
 
Τζιχάντ 
 
Θρησκευτικές διαμάχες 





Σήμερα  
 
Οι θρησκείες αγωνίζονται να αποκτήσουν πιστούς με πιο 
ειρηνικές μεθόδους 

Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ (1920 – 2005)  





Η Ρώσικη Ορθόδοξη εκκλησία στις ιστοσελίδες της 

Αχανείς εκτάσεις οι ρωσικές 
στέπες στη Σιβηρία 

 
 

εκκλησία δεν έχει επαφή με 
τους πιστούς 

Υπερσιβηρική γραμμή με 
 τρένο – εκκλησία - νοσοκομείο 





 

• http://www.patriarchia.ru/       http://www.mospat.ru/  
 
                                    Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων 
 

•Περιγράφει ειδήσεις που αφορούν τους Ρώσους Ορθοδόξους 
 

•Είναι σε διάφορες γλώσσες (Ελληνικά, Ρώσικα, Γαλλικά, Ουκρανικά, 
Μολδαβικά, Αγγλικά, Ιταλικά) 
 
•Λεπτομερής κατάλογος των ειδήσεων σε άρθρα που περιέχουν και 
εικόνες τοποθετώντας πάνω τις πιο σημαντικές και επίκαιρες 
 

•Έχει αρχείο εγγράφων που αφορούν τη Ρώσικη εκκλησία 
αρχές που την εκφράζουν 
αποφάσεις που έχει θεσπίσει 
δόγματα που ακολουθεί 
διάφορα νέα κείμενα 

Η Ρώσικη Ορθόδοξη εκκλησία στις ιστοσελίδες της 
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•Περιγράφεται στην ιστοσελίδα το Ιστορικό και η Σύγχρονη δράση του 
Τ.Ε.Ε.Σ.  
 
 
 
 
 

 
•Δίνονται ημερομηνίες και ιστορικά στοιχεία για να μάθει ο 
ενδιαφερόμενος την ιστορία της εκκλησίας 
 
 

•Παρέχονται               διεύθυνση 
                                  mail 
                                  τηλέφωνο 
                                  φαξ 
 
            
   για να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με το Τμήμα 



•Έχει τα βιογραφικά πολλών σημαντικών ανθρώπων για τη ρώσικη          
. εκκλησία και όχι μόνο 

Adrian, Πατριάρχης Μόσχας και 
πάσης Ρωσίας (1627 – 1700) 

Βλαδίμηρος, Μητροπολίτης 
Κιέβου και πάσης Ουκρανίας 

Βλαδίμηρος, Μητροπολίτης 
Κισινάου και πάσης Μολδαβίας 



•Δίνονται κριτικές και προτείνονται βιβλία σχετικά με την εκκλησία για 
τους πιστούς 

Ασκεί κριτική ο Επίσκοπος Ιλαρίων 
της Βιέννης και της Αυστρίας 





Η θρησκεία του Ισλαμισμού στις επίσημες 
ιστοσελίδες της 



Η θρησκεία του Ισλαμισμού στις επίσημες 
ιστοσελίδες της 

•Βοηθάει πιστούς που έχουν επηρεαστεί από την δυτική κουλτούρα και δεν 
ξέρουν ποιο δρόμο να ακολουθήσουν 
 

•Απαντάει σε ερωτήματα των πιστών πάνω σε ηθικά ζητήματα και δίνει τα 
ανάλογα αποσπάσματα από το Κοράνι 
 

•Περιέχει εικόνες, βίντεο 
 

•Έχει τις βιογραφίες σημαντικών προσώπων 
 

•Έχει συμβουλές για τα παιδιά, τους νέους και τις γυναίκες 
 

•Είναι σε πολλές γλώσσες (Αραβικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, 
Τούρκικα, Ινδονησιακά, Μαλαισιανά και Ελληνικά στο islam.gr) 
 

•Εκεί περιγράφεται το δόγμα και οι πεποιθήσεις του Ισλαμισμού 



 

• Περιγράφεται η διδασκαλία του προφήτη Μωάμεθ και η βιογραφία του 

 

 

• Έχει άρθρα - συμβουλές για τους πιστούς και αυτούς που ενδιαφέρονται 

          

 

 
 Τρόποι συμπεριφοράς όταν διαβάζουμε το κοράνι 

 

 

 

 7 Λόγοι Για Να Διαβάσουμε Το Κοράνι 

 

 



•Ερμηνεύει αποσπάσματα του κορανίου ώστε να τα καταλάβουν οι αναγνώστες 

Η παραβολή της αράχνης Μεταθανάτια Ζωή 

Το Νόημα Του «Θεού» 
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 



Περιγραφή της ιστοσελίδας 
Γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά 

Περιέχει πληροφορίες για: 

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Την ιεραρχία του θρόνου 

Άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες 

Συνοδικές αποφάσεις 

Θεολογικές και διάφορες μελέτες 

Οικολογικές δραστηριότητες 

 



Ακόμα περιέχει: 

Κατάλογο Πατριαρχών 

Πατριαρχικές αποδείξεις 

Γράμματα (από άλλες εκκλησίες) 

Δελτία Τύπου 

Χαιρετισμούς και μηνύματα 

Καταγεγραμμένες ομιλίες 

Διακονία Νεότητας 

Διαχριστιανικές σχέσεις 

 

 

Πατριάρχης Βαρθολομαίος 



Συνέδρια 

Φωτογραφίες (κυρίως από ταξίδια του Πατριάρχη ανά 
τον κόσμο) 

Το σύμβολο της πίστεως 

Εορτολόγιο και εικόνες 

Βυζαντινό μέλος 

Άλλα sites και επικοινωνία 



 Ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Κωστής 
Στεφανόπουλος συνοδεύει τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο κατά την επίσημη 
υποδοχή του, που έγινε με τιμές 
αρχηγού κράτους στο 
αεροδρόμιο της Αθήνας. Η 
επίσημη επίσκεψη του 
Πατριάρχου στην Εκκλησία της 
Ελλάδος διήρκεσε 17 ημέρες. 

       (20 Μαίου-5 Ιουνίου 1999)  
 

Ο Πρόεδρος της Κούβας Φιντέλ Κάστρο 

παραδίδοντας στον Οικουμενικό 

Πατριάρχη Βαρθολομαίο το κλειδί του 

Νέου Ναού του Αγίου Νικολάου Αβάνας 

.Ο ναός αποτελεί δώρο του λαού της 

Κούβας προς την Ελληνική Ορθόδοξη 

εκκλησία. 

(25 Ιανουαρίου 2004) 



Βυζαντινό Μέλος 



 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 



Περιγραφή της ιστοσελίδας 
Γλώσσες: Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά 

Διαθέτει μήνυμα υποδοχής. 

Περιέχει πληροφορίες για: 

Την Ορθοδοξία στην Αφρική 

Τις αποστολές (κυρίως στην Αφρική) 

 

 

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ 



Επιπλέον πληροφορίες για: 

Τον Πατριάρχη 

Το Πατριαρχείο 

Την Ιεραρχία 

Τις Μητροπόλεις και τις Επισκοπές 

Δίνεται έμφαση στην Ιεραποστολή αλλά και στα νέα της 
Αφρικής. 

 



Ακόμα διαθέτει: 

Ημερολόγιο και λίγα λόγια για τον βίο του κάθε Αγίου. 

Βίντεο από αποστολές. 

Φωτογραφίες 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

Αίθουσα Πατριαρχικού Θρόνου 



Ιεραποστολική επίσκεψη στη Μαδαγασκάρη Ιεραποστολική επίσκεψη στην Γκάνα 

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης 

Αφρικής Θεόδωρος ο Β’ 



ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 
Η επίσημη ιστοσελίδα αναρτήθηκε πρόσφατα. 

 

 

 

 

 

 

 

Η επίσημη γλώσσα είναι τα αραβικά διότι οι 
ορθόδοξοι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής είναι 
αραβόφωνοι. 

 



 Η ιστοσελίδα είναι μόνο στην Αραβική γλώσσα 

 Το site περιλαμβάνει κάποιες κατηγορίες, οι οποίες 
είναι ανενημέρωτες ή κενές, και κάποιες φωτογραφίες 
από δραστηριότητες του Πατριάρχου Αντιοχείας 
Ιγνατίου του Δ'.  

 



Πάντως υπάρχουν Μητροπόλεις και Επισκοπές, ακόμα 
και μοναστήρια του Πατριαρχείου Αντιοχείας που έχουν 
ενημερωμένες και πλήρεις ιστοσελίδες και σε άλλες 
γλώσσες (κυρίως γαλλικά και αγγλικά) 

 

 

http://www.antiochpat.org/arabic/parish-news/akhbar-al-abrshyat


ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 



Περιγραφή της ιστοσελίδας 
Γλώσσες: Ελληνικά, Αραβικά, Αγγλικά 

Περιέχει πληροφορίες για: 

Την διοικητική διάρθρωση 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Εκκλησιαστικά Δικαστήρια 

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα 

 

 

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 



Ακόμα περιέχει: 

 Ιστορική αναδρομή 

 Βιογραφικά 

 Δελτίο Τύπου 

 Μετόχια εν Αμερική 

 Χρονολογίες ιστορικών γεγονότων 

 Τους Επισκόπους 

 Εορτολόγιο 

 

Ιερά Μονή Αναστάσεως 

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 



 Ημερολόγιο 

 Μουσεία και Βιβλιοθήκες 

 Πληροφορίες για το Όρος Σινά 

 Χάρτη των Αγίων Τόπων 

 Πηγές υλικού 

 Ειδησεογραφία 

 Φωτογραφίες 

 

 

Εσωτερικό του Πατριαρχείου 



Στην Ιστοσελίδα προβάλλονται και οι 
συνεργαζόμενοι ιστοχώροι με το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων όπως: 

 Πύλη Ειδησεογραφίας τού Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων. 

 

 

 

 

 

 Μή Κυβερνητική Οργάνωση «Ρωμηοσύνη» τού 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων  
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Ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ αγιάζει τους 
προσκυνητές. 

Άγια Θεοφάνεια στον Ιορδάνη ποταμό 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 



Βιβλιογραφία: 
 http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/welcome.htm 

 http://www.ecclesia.gr/ 

 http://www.ec-patr.org/ 

 http://www.patriarchateofalexandria.com/ 

 http://www.antiochpat.org/arabic/ 

 http://www.ec-patr.org/hierarchs/index.php?lang=gr 

 http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&cat=58 
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Στην ιστοσελίδα : «Οι θρησκείες του 
κόσμου» 

 
 

 

•Οι ρίζες του Βουδισμού 

 

•Οι 8 βαθμίδες που οδηγούν στην 

ηρεμία 

 

•Οι γενεαλογίες άσκησης 

 

•Ορισμός του Βούδα 

 



Υπάρχουν 500 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Βουδιστές σε όλο τον 
κόσμο. 

 

 



    Δαλάι Λάμα: 
    Θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύει στην 
γη την ζωντανή 
ενσάρκωση μιας από 
τις μορφές του Βούδα. 
(μορφή του ελέους) 



Γενικότερα ιστοσελίδες που αναφέρονται στον 

Βουδισμό περιέχουν: 

 

 Τον ορισμό του Βουδισμού 

 Τον δωδεκάλογο του Βουδισμού 

 Τα οκτώ βήματα προς την ευτυχία 

 Την ζωή του Βούδα 

 Τον Βουδιστικό Κανόνα 

 Το ευγενές οκτάπτυχο μονοπάτι 

 Οδηγός του Βουδιστικού διαλογισμού 

 Τις τέσσερις ευγενείς αλήθειες 

 

 



    Η διδασκαλία του Βουδισμού 
περιλαμβάνει τις «Τέσσερις 
Ευγενείς Αλήθειες», δηλαδή: 
1) Η δυστυχία και ο πόνος 
βρίσκεται παντού. 
2) Η δυστυχία και ο πόνος 
έχουν μια  συγκεκριμένη 
αιτία -την εγωιστική 
επιθυμία. 
3) Στόχος είναι η εξάλειψη 
της δυστυχίας και του πόνου. 
4) Η διατύπωση του 
δόγματος της Ευγενούς 
Οκταπλούς Ατραπού (του 
ευγενούς οκτάπτυχου 
μονοπατιού) που οδηγεί στην 
εξάλειψη της δυστυχίας και 
του πόνου. 
 



Κύρια στάση διαλογισμού 

 Ορθές αντιλήψεις ή Ορθή όραση 

 Ορθές αποφάσεις ή Ορθή πρόθεση 

 Ορθές ομιλίες 

 Ορθή συμπεριφορά ή Ορθή δράση 

 Ορθά Μέσα Ζωής ή Ορθοί Πόροι Ζωής 

 Ορθή προσπάθεια 

 Ορθή σκέψη ή Ορθή προσοχή 

 Ορθή συγκέντρωση 

Η διατύπωση αυτή έχει ως 

εξής: 

 



Επίσης στο site του Βουδιστικού κέντρου της 

Θεσσαλονίκης περιέχονται: 

 •Τα νέα του Βουδισμού 

•Πληροφορίες για εκδηλώσεις και σεμινάρια 

•Φωτογραφίες( από παρουσιάσεις βιβλίων και 

σημαντικών προσώπων) 

•Σύνδεσμοι (άλλα Βουδιστικά κέντρα στην Ελ- 

λάδα) 

Γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
    Ο Βουδισμός είναι κλασσική περίπτωση          

θρησκείας χωρίς Θεό, που προσπαθεί με 

    την άρνηση της ζωής καθώς και με μεθό- 

    δους μυστικισμού εσωτερικής αταραξίας      
αυτοστοχασμού και ατελείωτης περισυλ- 

    λογής να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλή- 

    ματα που απασχολούν τους οπαδούς του. 



Βιβλιογραφία: 

 http://www.translatum.gr/buddhism/ 
 http://www.shambhala.gr/index.php?id=1006 
 http://www.i-reportergr.com/2009/09/blog-

post_9287.html 
 http://blogs.sch.gr/marialmpan/2010/04/23/ 

 http://spirit16.blogspot.com/2010/01/blog-
post_5401.html 

 http://www.buddhism.gr/questions.htm 
 http://www.thessalonikibuddhistcenter.gr/index.html 
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Ομάδα: Ill Preferity 



Πληθώρα γλωσσών 

 Κινέζικα 
 Γερμανικά  
 Αγγλικά 
 Γαλλικά 
 Ισπανικά 
 Ιταλικά 
 Πορτογαλικά 
 Λατινικά 
 Δεν περιέχονται Ελληνικά 

 



Πληροφορίες για τους 10 Πάπες 



 Leo XIII  



Pius X 

 



Benedict XV 



Pius XI  
 



Pius XII 



John XXIII 



Paul VI 



John Paul I 



John Paul II 



Benedict XVI 



Ελβετική Φρουρά 
 Ιστορία  

 

 Προϋποθέσεις για ένταξη  

 

 Υποχρεώσεις των φρουρών  

 

 Επικοινωνία  



Πληροφορίες 
 

 δραστηριότητες του Πάπα σε μορφή ημερολογίου  

 

 σύνοδο των Επισκόπων και του Ποντίφικα 

 

 χάρτη της πλατείας του Βατικανού  

 

 σύνδεση στο site μέσω κινητού τηλεφώνου   



Η Μουσική στο Site 

 Ύμνοι των Χριστουγέννων 

 

 Ύμνοι του Πάσχα 

 

 Καθημερινή Λειτουργία 



Η Δική μας Κρίση 

Το site ικανοποιεί πλήρως κάθε διαδικτυακό αναγνώστη 

καθώς εμπεριέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 

τις συνοδεύει με εικόνες, βίντεο και μουσική. 

 





Θρησκεία 
 Ο Ιουδαϊσμός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων ανά τον κόσμο με περίπου 

15 εκατομμύρια πιστούς το 2006, γεγονός που τον κατατάσσει ως δωδέκατη σε τάξη 
μεγέθους οργανωμένη τυρούμενη μονοθεϊστική θρησκεία και μία από τις αρχαιότερες 
θρησκευτικές παραδόσεις που τελούνται στον σύγχρονο κόσμο. Οι αξίες και η ιστορία 
του εβραϊκού λαού συνιστούν μείζον θεμέλιο των άλλων Αβρααμικών θρησκειών 
όπως είναι Χριστιανισμός, ο Ισλαμισμός, οι Σαμαρίτες και η Πίστη Μπαχάι. 

 

 Ο Ιουδαϊσμός σπανίως υπήρξε μονολιθικός στην άσκησή του (αν και ήταν πάντα 
μονοθεϊστικός ως προς τη θεολογία του) και διαφέρει από πολλές θρησκείες ως 
προς το γεγονός ότι η κεντρική αυθεντία δεν αποδίδεται σε κάποιο άτομο αλλά 
μάλλον στις ιερές Γραφές (Τανάκ) και στις μακραίωνες παραδόσεις (Χαλακά). 
Βέβαια, ο Ιουδαϊσμός σε όλες τις παραλλαγές του παρέμεινε προσδεδεμένος σε έναν 
αριθμό θρησκευτικών αρχών, η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι η πίστη ότι 
υπάρχει ένας μοναδικός, παντογνώστης, παντοδύναμος, πανάγαθος, υπερβατικός 
Θεός,  יהוה( ΓΧΒΧ), που αποδίδεται στα ελληνικά ως Ιεχωβά ή Γιαχβέ, ο οποίος 
δημιούργησε το σύμπαν και συνεχίζει να το κυβερνά. Σύμφωνα με την παραδοσιακή 
εβραϊκή πίστη, ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο, εγκαθίδρυσε μια διαθήκη με τον 
εβραϊκό λαό, και τού αποκάλυψε τους νόμους Του και τις εντολές Του με τη μορφή 
της Τορά (συνήθως αναφέρεται και ως "Μωσαϊκός Νόμος"). 

 

 Η άσκηση του Ιουδαϊσμού είναι αφιερωμένη στη μελέτη της Τορά και την τήρηση των 
νόμων και των εντολών, έτσι όπως είναι καταχωρημένοι εκεί. 
 



Ο Ιουδαισμός στο Internet 
 Δεν υπάρχει επίσημο site 

 

 Πληθώρα διάφορων blog,bookstore καθώς και ηλεκτρονικών 
καταστημάτων 

 

 Ύπαρξη κοινωνικών δικτύων μέσω Facebook, όπου μπορείς να 
συνομιλήσεις με άλλους Ιουδαϊστές. 

 



Gallery με φωτογραφίες 







Βιβλιογραφία: 

 http://www.translatum.gr/buddhism/ 
 http://www.shambhala.gr/index.php?id=1006 
 http://www.i-reportergr.com/2009/09/blog-

post_9287.html 
 http://blogs.sch.gr/marialmpan/2010/04/23/ 

 http://spirit16.blogspot.com/2010/01/blog-
post_5401.html 

 http://www.buddhism.gr/questions.htm 
 http://www.thessalonikibuddhistcenter.gr/index.html 
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Βιβλιογραφία: 

 http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/welcome.htm 

 http://www.ecclesia.gr/ 

 http://www.ec-patr.org/ 
 http://www.patriarchateofalexandria.com/ 

 http://www.antiochpat.org/arabic/ 

 http://www.ec-patr.org/hierarchs/index.php?lang=gr/  

 http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&cat=58/  

http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/welcome.htm
http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/welcome.htm
http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/welcome.htm
http://www.ecclesia.gr/
http://www.ec-patr.org/
http://www.ec-patr.org/
http://www.ec-patr.org/
http://www.patriarchateofalexandria.com/
http://www.antiochpat.org/arabic/
http://www.ec-patr.org/hierarchs/index.php?lang=gr/
http://www.ec-patr.org/hierarchs/index.php?lang=gr/
http://www.ec-patr.org/hierarchs/index.php?lang=gr/
http://www.ec-patr.org/hierarchs/index.php?lang=gr/
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&cat=58/
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&cat=58/
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&cat=58/
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&cat=58/
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&cat=58/


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://www.islam.gr/  

 

http://www.islam.com/   

 

http://www.al-islam.com/  

 

http://www.patriarchia.ru/  

 

http://www.mospat.ru/  

 

http://www.h-net.org/  

 

http://www.h-net.msu.edu/  

 

http://www.islam.gr/
http://www.islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.mospat.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.h-net.org/
http://www.h-net.org/
http://www.h-net.org/
http://www.h-net.msu.edu/
http://www.h-net.msu.edu/
http://www.h-net.msu.edu/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/


Ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας! 


