
Γεωργακλής Γιάννης, Α1 

Γναρδέλλης Δημήτρης, Α1 

Ρομποτής Γιώργος, Α3 

Τούντα Κατερίνα, Α4 

Τσάμη Δήμητρα, Α4 

Υπεύθυνοι καθηγητές : 

 Ανδριόπουλος Παναγιώτης  

Φραγκουλοπούλου Εμμανουέλα  

Ερευνητική Εργασία Β’Τετραμήνου με θέμα 

                  Θρησκεία και Διαδίκτυο 



Μέρος 1ο  

Παρουσίαση δημοσκόπισης που διεξήγαγαν και οι 

5 μαθητές από τις μαθήτριες Κατερίνα Τούντα  και 

Δήμητρα Τσάμη με θέμα: 

 

Θρησκεία και Διαδίκτυο: πόσο καλά ενημερωμένοι 

είναι οι Έλληνες πολίτες πάνω στο θέμα 



24,6% 

75,4 % 

Έχετε επισκεφθεί ποτέ κάποια 
θρησκευτική ιστοσελίδα; 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 
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 Είστε ενήμερος για την ύπαρξη κάποιας 
από τις παρακάτω παραθρησκευτικές 

οργανώσεις στην Ελλάδα; 

Μορμόνοι 

Μάρτυρες του Ιεχωβά 

Κοπιμιστές 

Θεοσοφική Εταιρία 

Ευαγγελική Εκκλησία 

Εσσαίοι 

Σατανιστές 

Ροδόσταυροι 



17,6% 

82,4% 

Γνωρίζετε για τη δράση των 
παραπάνω στο διαδίκτυο; 

Ναι 

Όχι 



60,7% 
22,5% 

16,8% 

Θεωρείτε πως μέσω του διαδικτύου 
χειραγωγείται η μάζα σε θέματα 

θρησκευτικού περιεχομένου; 

Nαι 

Όχι 

Ίσως 



 

 

 ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ!! 



Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις κρίνετε πως απαντά σωστά στην 

ερώτηση : Τι σημαίνει παραθρησκευτική οργάνωση; 

A) H οργάνωση εκείνη που έχει θρησκευτική χροιά αλλά μπορεί και 

να είναι επικίνδυνη για την κοινωνία 

Β) Η οργάνωση εκείνη που απαρνείται την έννοια της θρησκείας και  

μπορεί να είναι επικίνδυνη για την κοινωνία 

Γ) Το κίνημα θρησκευτικού περιεχομένου του οποίου η δράση 

έρχεται σε αντίθεση με τα πιστεύω μιας οποιασδήποτε 

αναγνωρισμένης θρησκείας 
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Μέρος 2ο  

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας από το μαθητή 

Γιάννη Γεωργακλή με θέμα: 

             Ο Μορμονισμός στην Ελλάδα 





*Μορμόνοι χαρακτηρίζονται τα μέλη της εκκλησίας του 

Ιησού Χριστού των σύγχρονων ημερών. 

 

*Ο όρος αυτός δεν είναι αποδεκτός από όλα τα μέλη 

 

*Για τα υπόλοιπα απλά δεν είναι προσβλητικός παρ’ όλα 

αυτά δεν τους αντιπροσωπεύει. 



*Ιησούς = Σωτήρας – Λυτρωτής 

*Θεός = Αιώνιος Πατέρας = « Ελοχίμ » 

*Στηρίζουν απόψεις όπως : 

1.  σεξουαλική καθαρότητα εκτός γάμου                                 

2.  αποχή από τσάι καφέ και αλκοόλ  

 

*Πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόμη εν ζωή προφήτες 

 

 



Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  



*Εύχρηστη και προσεγμένη  

 

*Με αρκετές επιλογές για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο 

 

*Στοχεύει στην ανάδειξη του μορμονισμού ως 

οικογενειακή θρησκεία  

 

*Με αρκετές εικόνες και χρώματα  

 





Η ιστοσελίδα περιέχει επιλογές όπως: 

*Η Εκκλησία 

*Πίστη και Διδαχή 

*Οικογένεια 

*Επικοινωνία 

*Νέα 

 



    Μέσα από την ιστοσελίδα δίνονται διάφορες επιλογές στον 

κάθε ενδιαφερόμενο: 

 

1. Το Ευαγγέλιο του Μορμόν 

 

2. Τηλέφωνα επικοινωνίας με ειδικούς στα θέματα της πίστης 

 

 

1. Απαντήσεις στις ερωτήσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας 



*Παρόλο που ο Μορμονισμός είναι μια από τις 

δημοφιλέστερες αιρέσεις στην Ελλάδα δεν έχει 

ανταπόκριση σε site όπως: 

*1. Facebook 

*2. Twitter 

*3. YouTube 



Μέρος 3ο  

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας από το μαθητή 

Δημήτρη Γναρδέλλη με θέμα: 

                      Ευαγγελική Εκκλησία 



• Ποια τα χαρακτηριστικά του  θεού τους ; 

είναι  πνεύμα 

είναι αιώνιος 

είναι παντογνώστης 

είναι Παντοκράτορας 

είναι αναλλοίωτος 

•Τι είναι ο άνθρωπος και πως βρέθηκε πάνω στη Γη ; 

Ο άνθρωπος είναι το πιο ξεχωριστό δημιούργημα του Θεού ,δημιουργήθηκε με σκοπό 

να είναι όμοιος με το Θεό. Σκοπός του ανθρώπου να ζήσει ευτυχισμένος και αιωνία 

κοντά στο Θεό 

•τι είναι αμαρτία; 

Αμαρτία είναι η παρακοή στο θέλημα του Θεού.  



*ποιος είναι ο διάβολος; 

Ο διάβολος πρώτ' απ όλα είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Θέλησε να 

γίνει όμοιος με το Θεό. Αποτέλεσμα ήταν να απομακρυνθεί από το 

Θεό και από τότε προσπαθεί να παρασύρει και τον άνθρωπο 

 

*ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; 
Ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγία Τριάδας. Είναι Θεός 

που όμως έγινε άνθρωπος σαν και μας και έζησε στη γη μας. Γεννήθηκε σα 

μωρό και έζησε μια αναμάρτητη ζωή.  



Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  



*Αρχική σελίδα 

*Με λόγια άπλα 

*Με αγάπη 

*Από την βίβλο 

*Μας ερωτάνε και απαντάμε 

*Συνάξεις εκκλησιών 

*Επικοινωνήστε μαζί μας 

 



*Ημερολόγιο 

*Ώρα Ελλάδος  

*Τα κηρύγματα της Κυριακής 



*



*Δεν έχει ανταπόκριση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

όπως: 

1. Face Book 

2. YouTube 

3. Twitter 

4. MySpace 



Μέρος 4ο  

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας από το μαθητή 

Γιώργο Ρομποτή με θέμα: 

                      Σατανισμός : Ο.Τ.Ο 



• Η αίρεση είναι γνωστή ως «Ο.Τ.Ο.» (Ordo Templi Orientis) 

 

• Ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα μ.Χ, από οπαδούς της Θεοσοφίας 

 

• Αρχηγός της ειναι ο Crowley -> ανακυρήσσεται από την αίρεση 

Μεσίας του κόσμου 

 

• Συνιστά απειλή για τον άνθρωπο και την κοινωνία: υποστηρίζει 

πως ο ισχυρότερος πρέπει να επιβάλει με κάθε τρόπο τη 

θέλησή του 

• Πραγματοποιεί σεμινάρια, ένα είδος Σχολής Ανώτερου 

Σατανισμού των οποίων βασικό στοιχείο είναι η ερωτική πράξη 

 

• Κάθε σύναξη τελειώνει με τη φράση «θάνατος στον προδότη» 

 

• Η ανώτερη δύναμη στην οποία υποδουλώνονται οι οπαδοί του 

ΟΤΟ ονομάζεται Baphomet 



Σύμβολα-φράσεις του τάγματος 

• Φράσεις: 

i. «Η φύση πληρούται από θεική δύναμη» 

 

ii. «Ο άνθρωπος μπορεί να έρθει σε επαφή με ανώτερες δυνάμεις  

 

iii. «Με τις ανώτερες μυήσεις μπορεί ο άνθρωπος να μεθοδεύσει τον 

κόσμο γύρω του, και να τον υποτάξει» 

 

iv. «Οι γνώσεις αυτές πρέπει να μείνουν κρυφές από τους υπόλοιπους 

κατώτερους ανθρώπους» 

 

v. «Η εξέλιξη του ανθρώπου από επίπεδο σε επίπεδο οδηγεί στην 

μετενσάρκωση» 



• Σύμβολα 



Καθολική Γνωστική Εκκλησία 

 

Στις τελετουργίες απαγγέλεται ο 

σατανιστικός νόμος: «κάνε εκείνο που 

θέλεις, αυτός πρέπει να είναι όλος ο 

νόμος» και ο λαός απαντά « αγάπη 

είναι ο νόμος, αγάπη κατω από το 

θέλημα» 

Εκκλησία του Σατανά 

 

Όταν γίνεται κανείς μέλος αυτής της 

ομάδας, πρέπει να απαντήσει στην 

ερώτηση, αν αγαπάει ταινίες τρόμου, 

αν μισεί περισσότερο την μητέρα ή τον 

πατέρα του.Αν είναι γυναίκα πρέπει να 

δώσει απάντηση στο ερώτημα: θα 

επιθυμούσες να υπηρετήσεις σαν 

θυσιαστήριο για μία λειτουργία; Αν 

όχι, γιατί; 



Θετικά 

 

• Πληθώρα εικόνων, κινούμενων και μη 



• Ψηφοφορία για τη χρηστικότητα του site και δημοσκοπίσεις για άλλα θέματα (π.χ. 

Πολιτικά) 

• Δυνατότητα σχολιασμού άρθρων και ανάρτησης αρχείων από τον αναγνώστη 

• Υποστηρίζεται forum και web tv-> αναμετάδοση διδασκαλιών των ηγετών του 

ΟΤΟ  

Παροχή 20 διαφορετικών γλωσσών με τις οποίες ανοίγει το site, μεταξύ των 

οποίων και η ελληνική. 



Αρνητικά 

• Μοναδικό μέσο επικοινωνίας : e-mail 

 

• Έλλειψη σελίδας από όλα τα site  

κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, 

Twitter κ.ά.) 



Μέρος 5ο  

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας από τη 

μαθήτρια Κατερίνα Τούντα με θέμα: 

 

Εσσαίων Σοφία: Εσσαίοι και Εσσαικά χωριά 



*Κουλτούρα, παράδοση 

*Ένωση όλων των πλευρών ύπαρξης : υγείας, 

εργασίας, οικογένειας, χρημάτων. 

*Ύπαρξη Εσσαίων από τις απαρχές του χρόνου  

*Εργασία ανθρώπων ώστε ένας νέος τρόπος ύπαρξης 

στον κόσμο να ανατείλλει για την ανθρωπότητα  

*Εσσαικά Χωριά 

*Κύκλος Αρχαγγέλων  



*Οικολογική Κινητοποίηση μέσω της δημιουργίας οάσεων 

μέσα σε ερήμους. 

*Απόδειξη νέου πολιτισμού τον οποίο διακυρύττουν εδώ 

και χρόνια προφήτες και σοφοί όλων των λαών. 

*Ανάπτυξη και ανάδειξη των ταλέντων του καθενός 

*Συμμετοχή στην γέννηση ενός νέου πολιτισμού 



Εσσαικό Χωριό 



• Το έτος  και οι τεσσερις 
εποχές συνδεόμενες με 
τα τέσσερα στοιχεία 
της φύσης 

• Αντιπροσωπεύει τη ζωή 
του ανθρώπου από τη 
γέννηση εώς και το 
θάνατο του 

• Συνδέει ανθρώπους με 
Αρχαγγέλους 



Μιχαήλ 
 

• Πατέρας της ιερής φωτιάς  
αντιπροσωπεύει το φθινόπωρο. 

• Είναι ο εκπρόσωπος του Θεού 
μέσα στον κόσμο. 

 
 

 

Γαβριήλ 
 

• Σχετίζεται με την οικογένεια, 
τη γέννηση, του μηστηρίου 
της ψυχής και των σχέσεων 

• Μεγάλος φύλακας της θείας 
ιδέας της γέννας και της 
μητρότητας 

• Αντιπροσωπεύει τον χειμώνα 

Ραφαήλ 
 

• Αντιπροσωπεύει την άνοιξη 
• Αρχάγγελος της αθανασίας, του 

εκτενούς, που επιτρέπει την 
επικοινωνία μεταξύ των κόσμων. 

 

Ουριήλ 
 

• Αντιπροσωπεύει το καλοκαίρι 
• Αργάγγελος της νίκης, της δόξας και 

της γιορτής του φωτός που θριαμβεύει 
πάνω στο σκοτάδι  



• Εσσαίος Διδάσκαλος – σύγχρονος αντιπρόσωπος Εσσαικής Παράδοσης 
 

• Συγγραφέας, εκπαιδευτής, παιδαγωγός, συνθέτης, χορογράφος, ζωγράφος 
,εκπαιδευτής τεχνικών αυτοθεραπείας και αφυπνισης συνειδησης 

Γνωστοί ανιπρόσωποι παράδοσης Εσσαίων : Ενώχ, Μωυσής, Ιησούς, Βούδας, Μωάμεθ 

Olivier Manitara 



Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΣΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

• «Διδασκαλία» : πληροφορίες για Εσσαίους, Αρχαγγέλους, Μανιτρά 
• «Εσσαίων Εκδόσεις» : βιβλία Εσσαίων, δυνατότητα παραγγελίας μέσω internet 
• «Σεμινάρια» : κύκλοι σεμιναρίων από «Εσσαική Εκπαίδευση Αθήνας» 
• «Τα νέα μας» : άρθρα γενικού ενδιαφέροντος, συνδέσεις, βίντεο  
• «Επικοινωνία» : επικοινωνία με εκδόσεις Εσσαίων μέσω τηλεφώνου ή email 



Μέρος 6ο  

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας από τη 

μαθήτρια Δήμητρα Τσάμη με θέμα: 

 

Σχολή Χρυσού Ροδόσταυρου 



Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

•  «Αρχική σελίδα»  

• «Γνωρίστε μας» : πληροφορίες για τους Ροδόσταυρους, τους στόχους και την ιστορία τους 

• «Εκδηλώσεις» : εκδηλώσεις και διαλέξεις που διοργανώνουν τα μέλη 

• «Θέματα» : μύθοι και θρύλοι για τους Ροδόσταυρους 

• «Βιβλιογραφία» : εκδοτικός οίκος Ροδόσταυρου, γνωστικά κείμενα 

• «FAQ-Συχνές ερωτήσεις» : απορίες, ερωτήσεις-απαντήσεις 

• Στοιχεία επικοινωνίας, βασικές νομικές πληροφορίες κτλ. 
 

 

 



 

*1909: Ο Max Heindel ιδρύει τον ολλανδικό κλάδο «Ροδοσταυρική 
Κοινότητα» στο Oceanside της Καλιφόρνιας. 

*1924: Τα αδέλφια Zwier Willem Leene και Jan Leene γίνονται μέλη της 
κοινότητας. 

*1929: Oι αδελφοί αναλαμβάνουν την διεύθυνση της οργάνωσης. 

*1930: Η Henriette Stok-Huizer γίνεται μέλος και συνεργάζεται με τους 
αδελφούς. 
 

 

 

 

 

 

*1935: Οι τρεις τους δημιουργούν μια ανεξάρτητη ομαδα. 

*1938: Ο Z.W. Leene απεβίωσε αλλα ο  J. Leene και η Stok-Huizer 
συνεχίζουν τη συνεργασία δημοσιεύοντας βιβλία και αναπτύσσοντας 
μια Διεθνή Πνευματική Σχολή. 

*1987: Η Σχολή εργάζεται στην Ελλάδα ως αναγνωρισμένο από την 
Ελληνική Πολιτεία μη κερδοσκοπικό σωματείο. 

 



*Η  διδασκαλία των Ροδόσταυρων έχει πανάρχαιες πηγές. Στις αρχές του 

17ου Αιώνα ο όρος «Ροδόσταυρος» έγινε γνωστός στην Ευρώπη. 

 

*Οι ρίζες των Ροδόσταυρων βρίσκονται επομένως στην αρχαία σοφία 

 

*Προκείται για μια νέα σύνθεση επηρρεασμένη από αρχαίες αιγυπτιακες, 

εβραϊκες, ελληνικες και αραβικες παραδόσεις. 

 

 



 

 

 

Στόχος τους είναι η μεταμόρφωση των μαθητων. είναι καθαρά 

πνευματικός, και όχι κοινωνικός, οικονομικός ή πολιτικός. 

 

 

 

 

 

 



•Κύκλος: ως πρωταρχικό σύμβολο αντιπροσωπεύει μακροκοσμικά το 

μη δυνάμενο να γνωσθεί αιώνιο Πνεύμα του Θεού. 

 

•Τρίγωνο: το Πνεύμα σε εκδήλωση στην τριπλή του όψη ως Πατέρας, 

Υιός και Άγιο Πνεύμα 

 

•Τετράγωνο: «Τετράγωνο της Οικοδόμησης», η ενσάρκωση της 

Θείας Ιδέας στην πρωταρχική ουσία. 

 
 

 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!  


