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ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
(Απόσπασμα από το άρθρο: «Συνέδριο ματαιότητος») 

… 

Home Groups = Μάντρωμα καί Χειραγώγηση 
Οἱ 400  Σύνεδροι  θά μοιρασθοῦν σέ  40  ὁμάδες,  τά  λεγόμενα Home groups. Αὐτά  τά 

Home Groups  ἔχουν  μεγάλη  σημασία  γιά  τήν  προώθηση  τῶν  σκοπῶν  τοῦ  Συνεδρίου.  Ἄς 
δοῦμε πῶς δουλεύουν αὐτές οἱ ὁμάδες:   Κάθε ὁμάδα α) ἀποτελεῖται ἀπό 10 Συνέδρους. β) 
εἶναι,  κατά  τίς  πληροφορίες  τοῦ  ΠΣΕ,  «οἰκουμενική  καί  πολυπολιτισμική»  γ) 
καθοδηγεῖται  καί  δέχεται  συμβουλές  ἀπό  κάποιον  advisor  ἤ  cosultant  ἤ 
faciliator.  Θέλετε  τώρα  νά  δοῦμε  ἕνα  πιθανό  παράδειγμα  μιᾶς  τέτοιας  ὁμάδας; 
Μαζεύονται: ἕνας Λουθηρανός τῆς Ἐσθονικῆς ἐκκλησίας, ἕνας Ὀρθόδοξος Ρουμάνος, ἕνας 
Πρεσβυτεριανός  τῆς  Νιγηρίας,  ἕνας  ἐπισκοπελιανός  τῆς  κεντρικῆς  Ἀμερικῆς,  ἕνας 
Πεντηκοστιανός τῆς Παραγουάης, ἕνας Μεθοδιστής τῶν ΗΠΑ, μιά ἀγγλικανή ἱέρεια, ἕνας 
βαπτιστής  ἀπό  τήν  Κοινότητα  Βαπτιστῶν  τοῦ  Δυτικοῦ  Κογκό,  ἕνα  μέλος  τοῦ  Maori 
ecumenical body  in Aotearoa  τῆς Νέας Ζηλανδίας,  ἕνας Γερμανός Εὐαγγελικός,  ἕνα μέλος 
τῆς Μοραβιανῆς Ἐκκλησίας τῆς Jamaica.  

Καί  ὅλοι αὐτοί  τί  κάμουν;   Μετά  τό  πρωϊνό  τους μεταξύ ἄλλων μελετοῦν μαζί 
ἐπιλεγμένα  κείμενα  τῆς  Ἁγίας  Γραφῆς!  Μά  πῶς  νά  μελετήσει  αὐτή  ἡ  Βαβυλωνία  τῆς 
δαιμονικῆς  συγχύσεως  τήν  Ἁγία  Γραφή;  Τόσα  αἱρετικά  δόγματα,  τόσες  διαφορετικές 
νοοτροπίες καί πλάνες πῶς θά συγκερασθοῦν; Πῶς θά ὑπάρξει ‐ ὄχι θεολογική συμφωνία, 
αὐτό εἶναι ἀπίθανο ‐ μιά στοιχειώδης συννενόηση; Μήν ἀνησυχεῖτε καθόλου. Τό ΠΣΕ, ἔχει 
φροντίσει: 

Οἱ  ποικίλοι  συμβουλάτορες  (advisors,  cosultants,  faciliators,  counselors),  ἕνας 
τοὐλάχιστον  γιά  κάθε  ὁμάδα,  (Group  leader)  θά  συμβουλεύουν,  θά  συντονίζουν,  θά 
συμφιλιώνουν, θά κατευνάζουν, θά διευκολύνουν καί μέ μιά λέξη θα  χε ιραγωγοῦν   
τά 10 πρόβατα πού θά τούς ἔχουν ἀναθέσει. Ὅπως θά καταλάβατε οἱ συμβουλάτορες 
αὐτοί ‐ 100 τόν ἀριθμό ‐ δέν θά εἶναι τίποτες ἄλλο ἀπό ἐξειδικευμένοι ψυχολόγοι, 
ψυχοθεραπευτές  καί  τά  παρόμοια.  Γι’    αὐτό  δέν  περιλαμβάνονται  στόν  ἀριθμό  τῶν 
συνέδρων.    

Ἡ  συγκρότηση  ἐξ  ἄλλου  τῆς  10μελοῦς  ὁμάδας  μᾶς  θυμίζει  ὁμαδική 
ψυχοθεραπεία. Τό βράδυ γίνεται καί ἄλλη συνάντηση τῆς ὁμάδας «γιά νά μοιρασθοῦν τίς 
ἐμπειρίες τῆς ἡμέρας καί νά προετοιμασθοῦν γιά τήν ἑπομένη ἡμέρα». 

Πέραν  ὅμως  τῆς  ὁμαδικῆς  καθοδηγήσεως  θά  ὑπάρχει  ἐπίσης  μιά  εἰδική  ὁμάδα 
«συμβούλων»    πού  θά  προσφέρει  «ἀτομικές  συμβουλές,  ποιμαντική  μέριμνα  καί 
πνευματική καθοδήγηση». 

Plenary = Τό « ζαλισμένο κοπάδι», στό μαντρί. 
Κάθε μέρα στίς 11.00 συγκεντρώνονται οἱ σύνεδροι σέ Ὁλομέλεια (plenary) .  Ἔχοντας 

ὑποστεῖ ἕνας  ‐ ἕνας οἱ σύνεδροι τήν ἐπί μέρους λεπτομερῆ ἐπεξεργασία συγκεντρώνονται 
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ὅλοι  μαζί.  Πρέπει  νά  ἀποβάλουν  τά  τελευταῖα  προσωπικά  ‐  ὁμολογιακά 
χαρακτηριστικά τους, νά ἀδειάσουν τό νοῦ τους καί τήν καρδιά τους ἀπό τά δικά τους 
δεδομένα. Ἔπειτα σέ μιά κοινή γιά ὅλους ψευδοθεολογική γλῶσσα ‐ «ὥρα εἰλικρινείας» ‐ 
νά  ἀκούσουν  τά  οἰκουμενιστικά  μηνύματα  καί  μέσα  σέ  κλῖμα  μιᾶς  ψευδοαγάπης  καί 
ψευδοασφάλειας νά τά ἀποδεχθοῦν, νά τά χωνέψουν. Θέματα πού οἱ Σύνεδροι θά ἀκούσουν 
νά ἀναπτύσσονται κατά τήν Ὁλομέλεια  θά εἶναι μεταξύ ἄλλων: «Ἐλθέ Ἅγιο Πνεῦμα ἴασε 
καί  συμφιλίωσε»,  «Καλεσμένοι  νά  εἴμαστε  συμφιλιωτικές  καί  θεραπευτικές  κοινότητες», 
«Θεραπεία». 

Synaxeis  
Δύο  φορές  κατά  την  περίοδο  τοῦ  ἀπογεύματος  θά  ὀργανώνονται  10  παράλληλες 

«Συνάξεις»  (συνολικά  50‐60  συνάξεις  κατά  τή  διάρκεια  τοῦ  Συνεδρίου)  ὅπου  θά 
παρουσιάζονται  τά  θέματα  τῆς  Ὁλομέλειας  εἴτε  μέσω  φίλμς  καί  θεατρικῶν 
ἀναπαραστάσεων  (πρβλ.  fame  story!)  εἴτε  μέ  τήν  διοργάνωση  στρογγυλοῦ  τραπεζιοῦ  καί 
ἄλλων συζητήσεων.  Ἔτσι ὅλο τό πνεῦμα τοῦ Συνεδρίου ἐμπεδώνεται μέσῳ τῆς εἰκόνας καί 
τῶν  φιλικῶν  συζητήσεων. Οἱ  Σύνεδροι  εἶναι  ἕτοιμοι    νά  οἰκειοποιηθοῦν  τά  μηνύματα  
καί νά γίνουν «πολλαπλασιαστές» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στή χώρα τους. 

 

Οἰκουμενιστική λατρεία 
Μετά τίς πρωϊνές συναντήσεις τῶν Home Groups  ἀκολουθεῖ «λατρεία» (10‐10.30). Δέν 

κατάλαβα  τί  ἐννοοῦσε  ὁ  ἁρμόδιος  τῆς  Ἱερᾶς Συνόδου πού  μᾶς  πληροφόρησε  ὅτι  κατά  τή 
διάρκεια  τοῦ  Συνεδρίου  δέν  θά  γίνουν  συμπροσευχές  γιατί  σύμφωνα  μέ  τό  Πρόγραμμα, 
«κατά τή διάρκεια τοῦ Συνεδρίου θά γίνονται προσευχές στίς ὁποῖες θά εἶναι ἐλεύθερη 
ἡ πρόσβαση σέ ὅλους». Ἐπίσης θά ὑπάρχει ὑπαίθριο παρεκκλήσιο ἀνοιχτό σέ ὅλους, ὅπου 
θά  γίνονται  προσευχές  ἀπό  διάφορες  Ὁμολογίες  σέ  ὧρες  ἐκτός  τοῦ  προγράμματος  τοῦ 
Συνεδρίου… 

 


