
 
 
Στις 21 Δεκεµβρίου 2020 ώρα Λονδίνου 21:00 (GMT) είναι το ετήσιο Παγκόσµιο Λεπτό Σιωπής. 
 
Θα χτυπήσουµε ένα κουδουνάκι, όπου κι αν είµαστε, για να δηµιουργηθεί ένα Λεπτό Σιωπής. Αυτό θα είναι µια 
Δράση για να προωθηθεί η παγκόσµια συνεργασία, ειρήνη και ελευθερία. 
 
Θα γιορτάσουµε κρατώντας ένα Δοχείο Σιωπής από τις 20:45 µέχρι τις 21:15 (GMT) σε µια διαδικτυακή 
εκδήλωση Facebook Live Event https://fb.me/e/1L3UTIMdo που θα µεταδίδεται και στον ιστότοπό µας 
www.globalsilentminute.org 
 
Το Λεπτό Σιωπής ήρθε σαν έµπνευση σε ένα πεδίο µάχης, κοντά στην Ιερουσαλήµ κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 
Ένας αξιωµατικός ήξερε πως δεν επρόκειτο να επιζήσει. Ζήτησε, από τον σύντροφό του, να βρεθεί τρόπος ώστε ο 
ίδιος (όπως εκατοµµύρια σαν αυτόν, που θα πέθαιναν) από την «άλλη πλευρά» του πέπλου να προσφέρει βοήθεια. 
Με τη δύναµη της Σιωπής η βοήθεια αυτή θα προκαλούσε τερµατισµό κάποιου πολέµου, ακόµη µεγαλύτερου, που 
τον έβλεπε να έρχεται. 
 
Ο τρόπος αυτός έγινε το Λεπτό Σιωπής του Big Ben που ξεκίνησε κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο καθηµερινός 
ρυθµικός αντίκτυπος αναγνωρίστηκε σαν ένα σηµαντικό βοήθηµα για να τερµατιστεί εκείνος ο πόλεµος. Επίσης, 
ανέδειξε τη µεγάλη δύναµη που διαθέτει η Σιωπή σαν ένα πνευµατικό όπλο. 
 
Σήµερα το Παγκόσµιο Λεπτό Σιωπής έρχεται να θωρακίσει την Ανθρωπότητα. Καλούµαστε να αναγνωρίσουµε, 
σαν ανάγκη, τη δηµιουργία πολιτισµού της ειρήνης. Ώστε προκλήσεις και συγκρούσεις να επιλύονται, προτού 
κλιµακωθούν σε βία. 
 
Το Παγκόσµιο Λεπτό Σιωπής είναι κάλεσµα για µια παύση, στη Σιωπή, µε σκοπό να προσαρµόσουµε τον οπτικό 
µας ορίζοντα βαθύτερα και πιο ολιστικά. Να δούµε πώς, ενωµένοι κι εστιασµένοι, µπορούµε να επηρεάζουµε την 
εξέλιξη. 
 
Γνωρίζουµε πως δύο παράλληλες σκέψεις ενεργούν επτά φορές πιο ισχυρά. Ας οραµατιστούµε εκατοµµύρια 
παράλληλες σκέψεις, όταν αυτές ανάβουν τη Φωτιά της Αγάπης στην Καρδιά της Ανθρωπότητας. 
 
Ας εκµεταλλευτούµε τέτοια ευκαιρία, στο Ηλιοστάσιο του Δεκεµβρίου. Να αξιοποιήσουµε τη Σιωπή, ως Δράση, µε 
µια κοινή πρόθεση για παγκόσµια συνεργασία, ειρήνη κι ελευθερία. 
 
Για την ιστορία πίσω από το Λεπτό Σιωπής  https://www.globalsilentminute.org/history-of-the-silent-minute/  
 
Ο όµιλος για το Παγκόσµιο Λεπτό Σιωπής θα διανέµει καθηµερινά µια σπερµατική σκέψη για τη Σιωπή από 
τώρα και στο εξής: 
 

• www.globalsilentminute.org  
• https://www.facebook.com/groups/726040717876690  
• https://twitter.com/SilenceAsAction 

 
µέχρι τις 21 Δεκεµβρίου 2020 που θα ενώσουµε τις καρδιές µας, από όλο τον κόσµο και στην «άλλη πλευρά» του 
πέπλου, στις 21:00 GMT. Με τη δύναµη της σιωπής, ως δράση, για παγκόσµια συνεργασία, ειρήνη κι ελευθερία. 
 

www.globalsilentminute.org 
#globalsilentminute 

 
  
 


