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Τοποθεσία Περιγραφή 
  
http://www.antibaro.gr/ «Αντίβαρο στην ιδιωτεία». Ενδιαφέρον για 

τα κοινά, μέσα από αρθογραφία με άποψη, 
διάλογος και αναζήτηση της συλλογικής 
μας αυτοσυνειδησίας. Από τις 
αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες του, η 
εκστρατεία ενημέρωσης για το Σχέδιο Ανάν 
το 2004 και η συλλογή υπογραφών για την 
απόσυρση του βιβλίου Ιστορίας της Στ΄ 
Δημοτικού το Φθινόπωρο του 2006. 

  http://www.ifestos.edu.gr/ 
 

Διεθνείς Σχέσεις - Στρατηγικές Σπουδές. 

   http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/ Δικτυακός τόπος που περιλαμβάνει 
περισσότερους από 200 τόμους 
επιστημονικών και φιλοσοφικών έργων του 
18ου αιώνα! 

  
http://anemi.lib.uoc.gr/ 
 

Πλούσια συλλογή βιβλιογραφικών 
πληροφοριών, ψηφιοποιημένων βιβλίων και 
άρθρων με έμφαση στο Νεοελληνικό 
πολιτισμό, δημιουργία της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

  http://theological.asia/ 
 

Εντυπωσιακή Ορθόδοξη Ιεραποστολική 
δουλειά με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα 
που απευθύνεται όχι μόνο στους κατοίκους 
της Ταϊβάν, αλλά σε όλους τους Κινέζους 
που είναι χρήστες του Διαδικτύου!   

  http://www.polytoniko.org/ Για όσους ενδιαφέρονται για το πολυτονικό! 
  
http://www.oodegr.com/index.htm 
 

"Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας" 
(ΟΟΔΕ), είναι το όνομα της ιστοσελίδας 
μιας παρέας Ορθοδόξων Χριστιανών, που 
έχει ως κύριο μέλημά της, τη μελέτη, 
οριοθέτηση, καταγραφή και δημοσίευση της 
Χριστιανικής πίστης. 

  
http://www.lib.uoa.gr/katoptron/ 
 
 

Το ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ διαχειρίζεται 
πληροφορίες, που αφορούν την ελληνική 
παιδεία, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες 
από το 17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα. 
Περιλαμβάνει: α) Έντυπα βιβλία και 
χειρόγραφα, β) Βιογραφικές πληροφορίες γ) 
πληροφορίες για τις ελληνικές σχολές, δ) Το 
Ιστορικό Λεξικό Επιστημονικών Όρων, και 
ε) Το Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων.  

  
http://invenio.lib.auth.gr/ 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - 
Ψηφιοθήκη 

  
http://www.zoiforos.gr/ H σελίδα περιλαμβάνει κείμενα και θέματα 

ορθόδοξης πνευματικότητας. 
   

http://www.bioethics.org.gr/ 
 

Σκοπός της προσπάθειας του Κέντρου είναι 
η επί ακαδημαϊκής βάσεως μεθοδολογίας 
και συγκροτήσεως, έρευνα της αλήθειας 
στα επί μέρους βιοϊατρικά με βάση το 

  
http://www.orthodoxos-christianismos.com/ Πολυγλωσσικός οδηγός Ορθοδόξων πηγών 

στο διαδίκτυο. 
  
http://www.bogoslov.ru/greek/ 
 

Ενδιαφέρουσα Επιστημονική και Θεολογική 
Πύλη. 
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http://www.orthodoxengland.org.uk/saintsa.htm 
 

Λατίνοι άγιοι του ορθοδόξου πατριαρχείου 
της Ρώμης. 

  
http://www.greek-language.gr/greekLang/ 
 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη 
γλωσσική εκπαίδευση, σχεδιάστηκε για 
λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ. 

  
http://www.antifonitis.gr/index3.htm 
 

Αντιφωνητής-Δεκαπενθήμερο Πανθρακικό 
έντυπο γνώμης.  

http://isaakosyros.blogspot.com/   Άπαντες οι Ασκητικοί Λόγοι, οι Επιστολές 
και σύντομος Βίος του Αββά Ισαάκ του 
Σύρου http://kars1918.wordpress.com/ Ιστολόγιο που στεγάζει δημοσιευμένα και 
αδημοσίευτα κείμενα του Βλάση Αγτζίδη 
διδάκτορα σύγχρονης Ιστορίας, 
μαθηματικού. http://syndpeiraia.blogspot.com/ Ιστολόγιο του Συνδέσμου Επιστημόνων 
Πειραιώς. 

  
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/maximos/index.htm 
 

Έργα του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. 

  
http://antifono.gr/portal/ Επιστήμη-Φιλοσοφία-Τέχνες-Θεολογία 

  
http://www.orthphoto.net/ 
 

Ιστολόγιο για την ανταλλαγή εικόνων που 
μιλούν για την Ορθοδοξία. Το σύστημα 
επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν τις 
δικές τους εικόνες, και στους άλλους 
χρήστες να διατυπώσουν παρατηρήσεις και 
να κάνουν αξιολόγηση των φωτογραφιών. 
   

http://www.perseus.tufts.edu 
 

Κείμενα αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων 
συγγραφέων, μελέτες για τον 
ελληνορωμαϊκό κόσμο  

  
http://agazilos.org/ Προσπάθεια να σπάσει το μονοπώλιο του 

γυναικείου λόγου από διάφορες ομάδες που 
δυστυχώς, αν και δεν αντιπροσωπεύουν την 
πλειονότητα των γυναικών της χώρας, 
επιμένουν να μιλούν εξ ονόματος όλων. 

  
http://www.pagesorthodoxes.net/ 
 

De partager avec les personnes en quête 
spirituelle le message d'espoir et l'expérience 
de la noblesse humaine révélés par le 
christianisme d'origine et transmis fidèlement 
par l'Église orthodoxe. 

  
http://translatingpapadiamantis.blogspot.com/ 
 

Translating Alexandros Papadiamantis 

  
https://www.sites.google.com/site/ancientgreeklanguage/home 
 

Μαθήματα αρχαίων ελληνικών 
Αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Ξενής 

  
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/quotations.html 
 

The Observatory focuses on Europe 
(European Union, Accession Countries, and 
the wider Europe). The information provided 
is a supplement to concerns regarding the 
worldwide phenomenon of intolerance 
against Christians - by calling attention to the 
more subtle forms occurring in Europe. The 
focus on Europe by no means disregards or 
devalues the tragic persecution of Christians 
in other areas of the world. 
 

 


