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Η επίδραση του διαδικτύου στον προσηλυτισμό 

για τις ανατολικές θρησκείες.



Τα θέματα, που αποφασίσαμε να μελετήσουμε 
και να τα εξετάσουμε και  ως προς την επίδραση του 

Διαδικτύου
στην ορθή ενημέρωση, ήταν:

Βουδισμός 
Νιρβάνα 

Ολυμπισμός 

Ενωτική 
εκκλησία

Μουν



Η ολομέλεια της τάξης μας αποφάσισε: 

➢ την προσέγγιση των ανατολικών θρησκειών με μια κριτική και 
ερευνητική διάθεση και ως προς τις διαδικτυακές πηγές . 

➢ την οριοθέτηση και κατηγοριοποίηση του χώρου της 
πληροφόρησης  και των  πηγών:
Η παροχή πληροφορίας ως γνώση αντικειμενική, 
ως δίοδο και προσπάθεια επιβολής προσωπικών θέσεων, 

ως διαφήμιση κερδοφόρα, 
ως ιεραποστολή και 

ως προσηλυτισμό.

➢ την στοιχειοθέτηση από την πλήρη βεβαιότητα μέχρι τον 
προβληματισμό και την διαλεκτότητα.



➢ Να γίνει ο αναγκαίος  εννοιολογικός προσδιορισμός  
των όρων ιεραποστολή και προσηλυτισμός.

➢ Να οριοθετήσουμε την  απόσταση ανάμεσα στον 
ιδιοτελή  προσηλυτισμό και την αναγκαία γνώση στον 
σύγχρονο πολυπολιτισμικό κόσμο που ζούμε, 
η οποία πρέπει να είναι διακριτή. 

Ακόμη συζητήσαμε και αποφασίσαμε: 



Κατάταξη πηγών: 
1) επίσημα sites εκκλησιών και θρησκειών 



2) sites παγκόσμια  ή γενικά αποδεκτά

2.1)  Sites παγκόσμια  
γνωστά-αναγνώσιμα,
όπως η Βικιπαίδεια, 
αλλά με επιφύλαξη και έλεγχο



3) θεολογικά  sites, 
όπως η  ιερά μονή Παντοκράτορος και  η Μυριόβιβλος. 



4) sites  εφημερίδων 4.1) Siteς διαφημιστικά



5) sites, που ο καθένας μπορεί να ανεβάσει, 
επειδή ασχολείται με το θέμα και έχει γνώσεις  υπολογιστών, 
χωρίς σοβαρή  βιβλιογραφία,
με καλή ή επιθετική και επικριτική διάθεση. 



Συζητήσαμε την ανάγκη αναζήτησης προτύπων 
από τους νέους 

και την δυναμική  του διαδικτύου 
να προβάλλει πρόσωπα, 

να δημιουργεί ρεύματα και να κατευθύνει  την 
κοινή γνώμη.

Χρησιμοποιήσαμε τις δυνατότητες του διαδικτύου και 
γνωρίσαμε την  θρησκεία των Ελλήνων Εθνικών και την 
Ενωτική Εκκλησία Μουν, με πηγές εκπροσώπων τους 
πρωτίστως και στη συνέχεια επικριτών τους.



Ιδρύθηκε τη δεκαετία του '50 
και θεωρείται θρησκεία των νέων. 

Ο Μουν είναι πια ο Κύριος της 
Δευτέρας Παρουσίας. Αυτός και η
σύζυγος του είναι «οι αληθινοί 
γονείς», όχι μόνο των δικών τους 
παιδιών, αλλά ολόκληρης της  
ανθρωπότητας που έχουν 
υιοθετήσει. 

Διδάσκει ότι ο Χριστός απέτυχε να 
σώσει τον άνθρωπο. Και ήρθε ξανά ο 
ίδιος ο Χριστός, ως Σαν Μουν και 
παντρεύτηκε την Χα Για Χαν.

Ενωτική Εκκλησία 
του Κορεάτη Σαν Μιούνγκ Μουν



24.000 ζευγάρια παντρεύτηκαν ταυτοχρόνως μέσω τηλεδιάσκεψης, 
τη λειτουργία έκανε η χήρα του Σαν Μιουνγκ Μούν, η Χα Για Χαν.



Αρχαιολατρία 
Ολυμπισμός  

Ντορέτα Πέππα, συγγραφέας 
και ιέρεια των Αρχαιολατρών



➢ Πώς συμβάλλει το διαδίκτυο στο γεγονός 
ότι άνθρωποι στον 21ο αιώνα στρέφονται στο Δωδεκάθεο  και
επικαλούνται τους ομηρικούς θεούς; 

➢ Ποια εσωτερική ανάγκη και ποια στοιχεία θρησκευτικά ή 
λατρευτικά προσελκύουν και συσπειρώνουν τους Εθνικούς 
Έλληνες; 

➢ Ποια στοιχεία αντίστοιχα τους απομάκρυναν  από την 
παραδοσιακή  Χριστιανική εκκλησία;

➢ Πώς αξιοποιούνται οι πηγές στην έρευνα, με ποια κριτήρια 

τις κατατάσσει ο μελετητής  για να διασφαλίσει την 

αντικειμενικότητα;

Έρευνα
Συζήτηση 
Προβληματισμός…



➢ Έχει τη δύναμη  το διαδίκτυο να προωθήσει την 
γνωστοποίηση  και κατ΄ επέκταση τη αποδοχή της κίνησης 
του Μούν; 

➢ Ονομάστηκε θρησκεία νέων, πόσο συντέλεσε στην διάδοσή 
της η δυναμική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; 

➢ Πώς  μπορούν να αποδεχθούν κάποιοι άνθρωποι ότι ο 
Χριστός απέτυχε και ξαναήρθε ο ίδιος στο πρόσωπο του 
Κορεάτη Σαν Μιούνγκ Μουν;



Κάρμα
Νιρβάνα

Γιόγκα
Γιορτή χρωμάτων 



Αρχή ινδουισμού:

Κάρμα (Karma): όλες οι σκέψεις και οι ενέργειες που διαμορφώνουν τη 

μοίρα ενός ανθρώπου και επηρεάζουν την επόμενη  ζωή του, χωρίς 

καμιά επίπτωση για τη παρούσα ζωή του πιστού,

(καθορισμός επόμενης μετενσάρκωσης).

Σύγχρονη δυτική εννοιολογική διάσταση:

Το  κάρμα είναι το μοιραίο. 

Η δύναμη που οδηγεί τα  γεγονότα της ζωής μας  

και  είναι προκαθορισμένα.

Η αύρα που μας περιβάλλει και αγωνιζόμαστε να τη μεταβάλλουμε, 

για να γίνει  καλύτερη η καθημερινότητά μας. 



Μας δόθηκε η δυνατότητα , μέσω του διαδικτύου,
να  δούμε το θέμα  πολύπλευρα,

στα νέα των stars και στα social media…



σε πηγές που δεν γνωρίζαμε, για να τις αξιολογήσουμε 
και να τις κατατάξουμε ανάλογα.



"Instant Karma (We All Shine οn)"

Instant Karma's gonna get you
Gonna knock you right on the head
You better get yourself together
Pretty soon you're gonna be dead
What in the world you thinking of
Laughing in the face of love
What on earth you tryin' to do
It's up to you, yeah you

Instant Karma's gonna get you
Gonna look you right in the face
Better get yourself together darlin'
Join the human race
How in the world you gonna see
Laughin' at fools like me
Who in the hell d'you think you are
A super star
Well, right you are

Well we all shine on
Like the moon and the stars 
and the sun
Well we all shine on
Ev'ryone come on

Σε πηγές μελέτης  της ζωής του John Lennon
και των ταξιδιών  του στην ανατολή
για να κατανοήσουμε τους στίχους του.



Γιόγκα στον Ινδουισμό

Σύγχρονη δυτική γιόγκα
Άσκηση σωματική που υπόσχεται να πληρώσει 
τις ψυχοσωματικές ανάγκες του  πολιτισμένου ανθρώπου.

• Γιόγκα ονομάζονται οι τεχνικές με σκοπό την ένωση του 
ανθρώπου με το θείο στοιχείο που ενυπάρχει σ’ αυτόν.

• Γιόγκα σημαίνει «ζεύξη»,δηλaδή ένωση.

• Γιόγκα είναι η σταδιακή απόσυρση του νου από τον 
εξωτερικό κόσμο, κι η ένωση με το Μπράχμαν. 



✓Αισιοδοξία
✓Απαλλαγή από τον πόνο στην πλάτη
✓Ποιοτικός ύπνος
✓Καλύτερο sex
✓Υψηλή αυτοπεποίθηση
✓Τόνωση
✓Αίσθηση ηρεμίας



Μελετήσαμε και το επίσημο  site της συνοδικής επιτροπής 
επί των αιρέσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας…



Νιρβάνα σβέση φλόγας
❖ κατάσβεση της άγνοιας, της επιθυμίας 

και της απέχθειας,
❖ κατάπαυση της μετενσάρκωσης. 

Σύγχρονη δυτική εννοιολογική διάσταση:
Κατάσταση απόλυτης ηρεμίας, 
ο άνθρωπος θωρακίζεται και δεν ανησυχεί,

ούτε αγωνιά για οτι,δήποτε.
Κλείνεται στον εαυτό του και ζει την πληρότητά του. 





Διαβάζουμε στα sites των εφημερίδων:



Η Μέρα  Χρωμάτων  2017 στο Φράγμα Θέρμης

Μέρα  Χρωμάτων 
Οι  διοργανωτές  στη χώρα μας υποστηρίζουν:
Είναι μία ημέρα αφιερωμένη στην ανθρώπινη επικοινωνία. 

Μία ημέρα αφιερωμένη στην ζωή, στην αγάπη και στην ομοψυχία.  
Η μέρα με τα Χρώματα  βασίστηκε στο Holi της Ινδίας, όμως στην 
περίπτωσή μας, η γιορτή που στήνουμε δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα.

Είναι ανθρωποκεντρική και ο μόνος στόχος της είναι να 
δημιουργήσουμε αληθινά χαμόγελα.



Φεστιβάλ  Holi στον Ινδουισμό
Είναι  αφιερωμένο στην αυτοθυσία της Χολίκα

και γίνεται κάθε Άνοιξη.
Με τη   γιορτή  αυτή  των χρωμάτων γίνεται και επίσημα ο 

αποχαιρετισμός του χειμώνα και το καλωσόρισμα της Άνοιξης. 
Στο  τέλος της γιορτής γίνεται το «Holika Dahan» .



• Το διαδίκτυο μας έδωσε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε πηγές 
και να  ερευνήσουμε τα θέματα που επιλέξαμε πολύπλευρα και 
σφαιρικά.  Δυνατότητα που δεν θα την είχαμε και στην καλύτερη 
βιβλιοθήκη.

• Ο εννοιολογικός διαχωρισμός προσηλυτισμού  και αναγκαίας  
θρησκευτικής γνώσης πέρα από την επίσημα αναγνωρισμένη ορθόδοξη 
εκκλησία στην Ελλάδα είναι σήμερα απαραίτητος.

• Ενώ περιμέναμε όλοι, κατά κοινή ομολογία, να εντοπίσουμε στοιχεία
προσηλυτισμού από τους μύστες των ανατολικών θρησκειών,
δεν ανιχνεύθηκε τέτοιου είδους πρόθεση.

Συμπερασματικά 1



• Προβληματιστήκαμε για ποιους λόγους η εκκλησία φοβάται κάθε τι 
ξένο-ανατολικό, όπως τη γιόγκα, και ζητά από τους πιστούς της να την 
αποφεύγουν. 

Όμως  στην ιστορία της έχει περιπτώσεις, που προσλαμβάνει 
ειδωλολατρικές συνήθειες και γιορτές, 

τις αποδέχεται  και τις ντύνει με χριστιανικό περιεχόμενο. 
➢ Κίνηση  που σήμερα θα την χαρακτηρίζαμε ως εσωστρέφεια, 

κινδυνολογία ή σωφροσύνη;

• Οι θρησκευτικές έννοιες φιλτράρονται από την χριστιανική  και 
ανθρωποκεντρική  δυτική σκέψη  και καλύπτουν ψυχολογικές ανάγκες ή  
δίνουν μια νέα πνοή σε πρακτικές συνήθειες και γιορτές

• Κάθε τι άγνωστο, ιδιαίτερα από την μακρινή Ανατολή, προσελκύει τον 
δυτικό άνθρωπο, και  αυτόβουλα  μπορεί να αποφασίσει,  αν θέλει να 
πλησιάσει ή όχι. Αναζητήσαμε τα στοιχεία του δυτικού πολιτισμού που  
έχουν κουράσει τον σύγχρονο άνθρωπο και γι΄αυτό αναζητά καινούργιες 
εμπειρίες.

Συμπερασματικά 2



• Η κριτική σύγκλιση των πηγών οδήγησε  στο συμπέρασμα  πως 
πρέπει ο καθένας να διαβάζει ένα site που πιστεύει ότι είναι 
ενδιαφέρον,  να μελετά το είδος της πηγής και στη συνέχεια  να 
ξαναδιαβάζει το ίδιο κείμενο με κριτική διάθεση και με σύγκριση 
παράλληλων  κειμένων. 

• Το  διαδίκτυο έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να πλαταίνει 
τους  ορίζοντές του, να ανακαλύπτει, να κρίνει, να αναγνωρίζει. 
Συνοπτικά, προσφέρει παιδεία, με την προϋπόθεση βέβαια της σωστής 
πλοήγησης.

• Το  διαδίκτυο έχει δύναμη 
και ελκύει <<το μάτι και το νου του ανθρώπου>>, 

μένει σε εμάς η κριτική  σκέψη,  
η σωστή έρευνα 

και η τελική απόφαση. 

Συμπερασματικά 3




