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μια νέα πνευματικότητα

H τεχνολογία  ώθησε αυτή την επικοινωνία και 
την αλληλεπίδραση, που στον αιώνα μας 
επιταχύνθηκε τόσο ώστε σήμερα να μην 
υπάρχει λαός ή πολιτισμός που να «ξέφυγε» 
από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. 
Όλοι οι λαοί και οι πολιτισμοί συσχετίζονται 
και είναι συνδεδεμένοι σε ένα πλανητικό δίχτυ. 
Αυτή  η μοναδική συνθήκη στην Ιστορία της 
Ανθρωπότητας μας φέρνει κοντά σε ένα άλμα 
προς ένα νέο εξελικτικό στάδιο.

Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει χωρίς προβλήματα. Η αλλαγή αυτή 
συνοδεύεται από μια βαθιά κρίση σε όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης ζωής και από βίαιες αντιδράσεις  κάθε τύπου. Οι 
συμβατικοί πόλεμοι, τα πυρηνικά ατυχήματα, οι κοινωνικές 
εκρήξεις, οι εμφύλιοι πόλεμοι, η κατάρρευση του οικονομικού και 
παραγωγικού συστήματος,  η ψυχική ανισορροπία και οι αυτοκτονίες 
είναι συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τη σημερινή στιγμή. Βιώνεται 
μια παγκόσμια κοινωνική και προσωπική αστάθεια που είναι εκτός 
ελέγχου.

Σε παγκόσμια κλίμακα λοιπόν τα άτομα, οι λαοί και οι πολιτισμοί 
είναι σε μια διαδικασία αλλαγής και κρίσης που επιταχύνεται όλο και 
περισσότερο. Πρόκειται για ένα μεταβατικό στάδιο. Το ανθρώπινο 
ον και οι κοινωνίες βρίσκονται μεταξύ δύο κόσμων: του παλιού 
που δεν λειτουργεί πια, και του νέου που είναι ανεπαίσθητος, 
αμφίβολος, που ακόμα δεν έχει εδραιωθεί. Τίποτα από το παλιό 
που βρίσκεται στο παρελθόν δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις 
ατομικά, συλλογικά και σε παγκόσμιο επίπεδο για να κατασκευαστεί 
το μέλλον που πλησιάζει. 

Δεν είναι χρήσιμο πια να ανακυκλώνουμε το παλιό παρουσιάζοντάς 
το σαν καινούργιο. Δεν υπάρχει οργάνωση, κόμμα ή  κυβέρνηση του 
ίδιου του συστήματος που να μπορεί να αλλάξει ριζικά τις συνθήκες 
της ζωής μας. Το βίαιο σύστημα καταρρέει. Έχει αποτύχει όχι μόνο 
στην κοινωνική του δομή αλλά πάνω απ’ όλα έχει καταρρεύσει στην 
καρδιά των ανθρώπων όλου του κόσμου.

Όπως έχει συμβεί και παλιότερα στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένας 
νέος πολιτισμός προμηνύεται στην αυγή μιας νέας πνευματικότητας. 
Αυτή η νέα πνευματικότητα θα είναι ο σπόρος ενός νέου κόσμου που 
αργότερα θα αρχίσει να παίρνει μορφή. Προκειμένου όμως αυτός ο 
σπόρος να μεγαλώσει και να καρποφορήσει πρέπει η πνευματικότητα 
να είναι αληθινή.

Τι είναι η πραγματική πνευματικότητα; Η πραγματική πνευματικότητα, ως 
θρησκευτικό συναίσθημα, δεν εξαρτάται από ναούς και ιερείς, ούτε 
από τους θεούς, τα αγάλματα και τις εικόνες τους. Ένας άνθρωπος 
μπορεί να είναι πνευματικός ανεξάρτητα από το αν πιστεύει στον 

θεό ή όχι, ανεξάρτητα από το αν πιστεύει σε μια συγκεκριμένη 
δοξασία ή όχι. Όπως εξήγησε ο Silo, η αληθινή πνευματικότητα 
«δεν είναι η δεισιδαιμονία, ούτε η θρησκευτική μισαλλοδοξία, ούτε 
ο δογματισμός, ούτε η θρησκευτική βία, ούτε η δυσκινησία των 
ξεπερασμένων αξιών». 

Η αληθινή πνευματικότητα έχει να κάνει με την προσπάθειά μας 
να βελτιωθούμε ως άνθρωποι και συγχρόνως να βοηθήσουμε 
και τους υπόλοιπους να βελτιωθούν. Κατ ‘αρχήν το να βελτιωθούμε 
ως άνθρωποι σημαίνει να ξεπεράσουμε τον πόνο μέσα μας και 
να βοηθήσουμε να τον ξεπεράσουν και οι άλλοι. Σημαίνει να 
ξεπεράσουμε τη δική μας βία και να επαναστατήσουμε απέναντι 
στη βία που μας περιβάλλει. Η βελτίωσή μας όμως δεν εξαντλείται 
εκεί. Σημαίνει επίσης να μαθαίνουμε χωρίς όρια, να αγαπάμε την 
πραγματικότητα που χτίζουμε, να εξανθρωπίσουμε τον εαυτό μας 
και τους άλλους, αναδεικνύοντας το βαθύτερο νόημα στη ζωή. Η 
πηγή της σοφίας και της έμπνευσης δεν βρίσκεται μακριά μας, αλλά 
αντίθετα στο πιο οικείο μέρος του συνειδητού μας.

Αυτή η νέα πνευματικότητα είναι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε 
την κρίση που βιώνει ο κόσμος. Η αλλαγή για την οποία μιλάμε δεν 
μπορεί να γεννηθεί από κανένα κίνημα ή οργανισμό χωρίς ένα 
νέο κοινωνικό μυστικισμό, χωρίς μια πνευματικότητα που οδηγεί 
και εμπνέει μια σημαντική και αληθινή αλλαγή. Με άλλα λόγια η 
αλλαγή μπορεί να γεννηθεί από ό,τι δεν είναι μέρος του συστήματος.

Αλλά από ποιον θα γεννηθεί αυτή η πνευματικότητα; Από ανθρώπους που 
θα έρθουν σε επαφή με την παραπάνω αλήθεια μέσα τους και 
θα μπορέσουν να δείξουν μια νέα κατεύθυνση όταν το σύστημα 
σταματήσει να λειτουργεί, αφήνοντας χώρο για το καινούργιο. 
Ανθρώπους βαθιά πνευματικούς από διαφόρους πολιτισμούς, 
τρόπους ζωής, κοινωνικά στρώματα, ηλικίες και γένη. Αυτοί οι 
άνθρωποι είναι που κάνουν να αντηχεί μια εκκολαπτόμενη νέα 
ευαισθησία.

Από την αρχή της Ανθρώπινης Ιστορίας, οι πολιτισμοί εμφανίστηκαν, αναπτύχθηκαν και 
παρήκμασαν  μεμονωμένα. Στο πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε η επαφή μεταξύ των λαών 
και των πολιτισμών τους με το εμπόριο, τους πολέμους, τις κατακτήσεις και τη μετανάστευση.
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οι δρόμοι
Ο Νέος Ανθρωπισμός εκφράζεται σήμερα μέσα από 2 δρόμους: τους Οργανισμούς του 
Ανθρωπιστικού Κινήματος και το Μήνυμα του Silo. Με αυτό τον τρόπο αγγίζει τη σύνδεση 
μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού μας κόσμου με στόχο τη δημιουργία μιας νέας 
Συνείδησης για το ξεπέρασμα του πόνου και της οδύνης. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνονται 
Εργασίες Μελέτης & Περισυλλογής.

οι Οργανισμοί του Ανθρωπιστικού Κινήματος

A ποτελούν την έκφραση και παρέμβαση του Νέου Ανθρωπισμού στο κοινωνικό πεδίο, μεταφέροντας στην πράξη 
τις αρχές της ενεργής Μη βίας και της ευρύτερης φιλοσοφίας του. Σημαντική στιγμή σύνδεσης των δράσεων των 
Οργανισμών αυτών ήταν η Παγκόσμια Πορεία για την Ειρήνη & τη Μη βία που διέσχισε μέσα σε τρεις μήνες τον πλανήτη 
από τη μια άκρη στην άλλη (2/10/2009, Νέα Ζηλανδία – 2/1/2010, Αργεντινή). Οι πέντε οργανισμοί είναι: 

Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Χωρίς Βία
Πρόκειται για έναν οργανισμό με στόχο τη δημιουργία μιας παγκόσμιας μη βίαιης συνείδησης. Αυτός ο στόχος αποτελεί 
το απαραίτητο ιστορικό βήμα προς ένα καινούριο κόσμο απαλλαγμένο από τη φυσική βία -η οποία παρουσιάζεται με το 
πιο σκληρό της πρόσωπο μέσω των πολέμων- αλλά και των άλλων μορφών βίας (οικονομική, φυλετική, θρησκευτική, 
σεξουαλική, ψυχολογική). Βασική προτεραιότητα αποτελεί ο παγκόσμιος πυρηνικός αφοπλισμός ενώ πολύ ψηλά 
στις προτεραιότητες βρίσκονται η σταδιακή και αναλογική μείωση των συμβατικών όπλων. Σημείο κλειδί, η άρνηση 

αποδοχής του δόγματος που θέλει τον πόλεμο  να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης.
Στην Ελλάδα, ομάδες του ΚΧΠ  προωθούν δράσεις γύρω από τις θεματικές του αφοπλισμού, της εκπαίδευσης & μη βίας, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της τέχνης. Στόχος είναι η δημιουργία εστιών δράσεις μέσα σε διαφορετικά κοινωνικά πεδία (π.χ. σχολεία, πανεπιστήμια) 
αλλά και η δημιουργία και συνέχιση θεσμών (όπως ο Πανελλήνιος φωτογραφικός διαγωνισμός «Ειρήνη Είναι») που προωθούν την καλλιέργεια 
μιας μη βίαιης συνείδησης. Ταυτόχρονα, μέσα από την ομάδα «ΑΟΡΑΤΟΙ» καλλιεργείται μια σύγχρονη μορφή διαμαρτυρίας -κυρίως απέναντι 
στην οικονομική βία των καιρών- βασισμένη σε ένα μη βίαιο μοντέλο. 

Πληροφορίες: www.kosmosxorispolemous.gr | www.worldwithoutwars.org
Η Κοινότητα για την Ανθρώπινη εξέλιξη

Ο Οργανισμός αυτός τοποθετεί σαν προτεραιότητα τη δημιουργία ενός νέου πολιτισμού στη βάση του Διεθνούς Ανθρωπισμού. Η ανθρωπιστική 
συμπεριφορά είναι το αναγκαίο στοιχείο αυτού  του πολιτισμού και πέρα από τη θεωρητική της βάση πρέπει να κατανοηθεί περισσότερο ως 
μια «ευαισθησία», σα μια στάση ζωής όπου η πρόθεση και η ελευθερία των άλλων αναγνωρίζεται και πάνω στην οποία χτίζεται η δέσμευση 
για έναν μη βίαιο αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και βίας. 

Πληροφορίες: www.lacomunidadmundial.org 
Σύγκλιση των Πολιτισμών

Με σεβασμό σε κάθε κουλτούρα και με στόχο την αναζήτηση όλων των ανθρωπιστικών στιγμών στην πορεία του κάθε πολιτισμού, οι οποίες 
θα αποτελέσουν  προσφορά στην κατεύθυνση προς ένα Παγκόσμιο Ανθρώπινο Έθνος, ο Οργανισμός «Σύγκλιση των πολιτισμών» εργάζεται 
για να διευκολύνει και να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των πολιτισμών ενώ μάχεται ενάντια στη διάκριση και τη βία. Επιδιώκει: τη σύσφιξη 



σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών - την καταγγελία και τον 
αγώνα  ενάντια σε φανερές ή κρυφές διακρίσεις - τη διάδοση γύρω 
από τις ιδέες του Νέου Ανθρωπισμού σε διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Πληροφορίες: www.convergenceofcultures.org
Ανθρωπιστικό Κόμμα
Το Ανθρωπιστικό Κόμμα είναι ο πολιτικός οργανισμός του 
Ανθρωπιστικού Κινήματος. Στις χώρες όπου εργάζεται (πιο δυναμικά 
σε Χιλή, Αργεντινή, Ισπανία και Ιταλία) μάχεται για τη μετατροπή 
της τυπικής δημοκρατίας του σήμερα στην αυριανή πραγματική 
δημοκρατία. Τοποθετεί την εκπαίδευση, την υγεία και την ποιότητα 
ζωής των πολιτών σαν τις κεντρικές προτεραιότητες απλοποιώντας 
τα σημερινά δυσεπίλυτα οικονομικά προβλήματα μαζί με τις 
κοινωνικές αδικίες και ανισότητες που αυτά προκαλούν. Εναντιώνεται 
στην οικολογική καταστροφή και όσους την προκαλούν δηλαδή το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και  το στρατιωτικοβιομηχανικό μπλοκ 
που το στηρίζει.

Πληροφορίες: www.internationalhumanistparty.org
Παγκόσμιο Κέντρο Ανθρωπιστικών Μελετών
Ο οργανισμός αυτός είναι αφοσιωμένος στη μελέτη, έρευνα και 
διάδοση των σκέψεων και οραμάτων του Νέου Ανθρωπισμού και 
των εφαρμογών του στα σύγχρονα κοινωνικά και επιστημονικά 
προβλήματα. Υποστηρίζει όλα τα ρεύματα που κατευθύνονται προς 
την ανάπτυξη της γνώσης  πέρα από τα όρια και τις προκαταλήψεις 
που είναι αποδεκτά ως απόλυτες και αναντίρρητες αλήθειες. 
Ταυτόχρονα προάγει τη δομική, δυναμική, συσχετιστική και κριτική 
σκέψη. 

Πληροφορίες: www.cmehumanistas.org/en
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το μήνυμα του Silo

T ο Μήνυμα που δόθηκε από τον Silo τον Ιούλιο 
του 2002 περιλαμβάνει 3 ενότητες: το Βιβλίο, την 
Εμπειρία και τον  Δρόμο. Το Βιβλίο είναι γνωστό εδώ 
και καιρό σαν “Το Εσωτερικό βλέμμα”. Η Εμπειρία 
περιλαμβάνει οκτώ τελετές που έχουν την ικανότητα 
να  εμπνέουν πνευματικά και να παράγουν θετικές 
αλλαγές στην καθημερινή ζωή. Ο Δρόμος είναι 
ένα σύνολο συλλογισμών και εισηγήσεων για την 

προσωπική, διαπροσωπική  και κοινωνική ζωή. Από την ελεύθερη 
ερμηνεία του Μηνύματος προέρχονται διαφορετικές θέσεις έως και 
αντίθετες που θα πρέπει να αναγνωριστούν με όλο το εύρος και την 
ελευθερία σκέψης. Αυτό απορρίπτει κατά τη διάρκεια του χρόνου 
το ότι μία θέση ή ερμηνεία θα πρέπει να θεωρηθεί ως η μοναδικά 
εύστοχη.

Από την δημιουργία ομάδων - κοινοτήτων  γύρω από το Μήνυμα 
προκύπτουν ελεύθερα διαφορετικές οργανωτικές φόρμες για να 
συμμετέχει κανείς στη μελέτη που προτείνει το Βιβλίο, στην Εμπειρία 
των τελετών και στην ανταλλαγή των προσωπικών συλλογισμών που 
προκύπτουν από τις φράσεις του Δρόμου.
Η Κοινότητα του Μηνύματος του Silo εμφανίζεται ως έκφραση 
μιας νέας πνευματικότητας απαντώντας στην ανάγκη επαφής του 
ανθρώπου με το Ιερό του. Το μήνυμα του Silo παρότι παρουσιάζεται 
με πολύ απλό και συνοπτικό τρόπο, διακατέχεται από έναν ισχυρό 
μυστικισμό και ένα σπουδαίο και ανοιχτό κοινωνικό προορισμό.
Η νέα αυτή πνευματικότητα δεν έρχεται με μια δογματική μορφή ή 
αποκλείοντας τα πιστεύω και τον πολιτισμό των άλλων αλλά αλλά 
αποτελεί και προσφέρει κοινό έδαφος για όλους τους ανθρώπους. 
Πρόκειται για μια νέα πρόταση τρόπου ζωής στον προσωπικό 
και κοινωνικό χώρο. Μια πρόταση που φέρνει δυνατές εμπειρίες, 
οι οποίες αναδεικνύουν το καλύτερο κομμάτι του καθένα και το 
καλύτερο στις σχέσεις μας με τους άλλους. Οι οργανωτικές πτυχές 

και τα τυπικά στοιχεία είναι ελάχιστα ώστε να μπορεί να συμμετέχει 
οποιοσδήποτε και στον βαθμό που επιθυμεί. Και όποιος επιθυμεί 
μπορεί να διαδώσει αυτό το Μήνυμα όπου και με όποιο τρόπο θεωρεί 
κατάλληλο.

www.silo.net | www.silosmessage.net 
tominima.blogspot.com



T ο Ανθρωπιστικό Κίνημα από την αρχική περίοδο της 
δημιουργίας του παρουσιάζει την ανάγκη εργασίας 
ταυτόχρονα στο προσωπικό και στο κοινωνικό 
επίπεδο. Η μελέτη του Νέου Ανθρωπισμού έχει 
αποφέρει σαν καρπό εργασίας 48 ετών μια σειρά από 
εργασίες πάνω στην προσωπική εξέλιξη, την επαφή 
με το ιερό, τη βελτίωση της σχέσης μας με τους 
άλλους και με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Στις 
εργασίες αυτές συμμετέχουν όσοι ενδιαφέρονται να 
δουλέψουν με ένα φρέσκο βλέμμα τις δυσκολίες και 

τις αντιφάσεις της ζωής τους.

Οι εργασίες μελέτης και περισυλλογής έχουν σκοπό να μας φέρουν πιο 
κοντά στο αληθινό μας κέντρο και να δώσουν εργαλεία για  την καλύτερη 
κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε με απώτερο στόχο το 
ξεπέρασμα του πόνου και της οδύνης. Στις εργασίες περιλαμβάνονται 
θεματικές διασαφήνισης σε σχέση με το Νέο Ανθρωπισμό, τη Μη βία, το 
ξεπέρασμα της οδύνης, καθώς και θέματα αυτογνωσίας, ψυχολογίας και 
διαλογισμού.

Πληροφορίες: parkoellada.wordpress.com
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εργασίες μελέτης και περισυλλογής

Πάρκα μελέτης και περισυλλογής

A πό τα αρχαία χρόνια υπήρχαν τόποι που χρησίμευσαν 
για την εμβάθυνση, την αναζήτηση εμπειριών που 
πάνε πέρα από την καθημερινότητα, που έχουν να 
κάνουν με το νόημα της ζωής. Παρά τη γενική κρίση, 
την κάθε φορά πιο δυνατή, δε μπορούν να σωπήσουν 
αυτές οι ερωτήσεις οι προερχόμενες από πολύ βαθιά: 
«…κάθε ανθρώπινο ον έχει δικαίωμα να αναρωτηθεί 
για το νόημα της ζωής, για την αγάπη, για τη φιλία… για 
όλα αυτά που αποτελούν την ποίηση και το μεγαλείο 
της ανθρώπινης ύπαρξης και που ένας χαζός και μικρός  

υλιστικός πολιτισμός προσπαθεί να υποβιβάσει, παρασύροντάς τα πάντα προς 
την απαξίωση  και την αποσύνθεση». Έτσι και σήμερα, ίσως περισσότερο 
από ό,τι σε άλλους καιρούς, χρειάζονται αυτοί οι ιδιαίτεροι τόποι, αυτά τα 
ξεχωριστά μέρη.

Σαν ανθρωπιστές, δρούμε εδώ και σαράντα χρόνια στα διάφορα πεδία 
της κοινωνικής ζωής, της πολιτικής και του πολιτισμού και την ίδια στιγμή  
εργαζόμαστε για βαθιές αλλαγές μέσα σε μας τους ίδιους. Κατασκευάζουμε 
τα Πάρκα Μελέτης και Περισυλλογής για να κάνουμε ημερίδες 
αυτοσυγκέντρωσης, εργαστήρια, σεμινάρια και μελέτες γύρω από το 
ανθρώπινο ον και την εξέλιξή του. Για να πραγματοποιούμε δραστηριότητες 
των Οργανισμών του Ανθρωπιστικού Κινήματος, επιδιώκοντας κοινωνική 
δικαιοσύνη και μη-βία. Για να βιώσουμε τις εμπειρίες και να μοιραστούμε 
τους στοχασμούς του Μηνύματος του αργεντινού φιλοσόφου Silo.

Τα Πάρκα σα χώροι περιλαμβάνουν μια φυσική έκταση (ένα πάρκο), ένα 
Κέντρο Σπουδών, όπου γίνονται όλες οι προαναφερθείσες εργασίες, ένα 
Κέντρο Μελετών, όπου εκπονούνται διατριβές γύρω από το ανθρώπινο ον, 
χώρους φιλοξενίας των σπουδαστών και κάποια συμβολικά σημεία:

Η Πύλη: Διαβαίνοντάς τη κάποιος αφήνει πίσω του την καθημερινότητα 
και μπαίνει σε ένα χώρο επαφής με τον εαυτό του και με άλλους ανθρώπους.
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Ο Μονόλιθος: Το σχήμα του συμβολίζει τη σύνδεση του Ουρανού και της Γης.

H Πηγή: Τα νερά που αναβλύζουν έχουν να κάνουν με την ίδια τη Ζωή.

Η Στήλη: είναι ένα μνημείο με τα ονόματα όλων των ανθρώπων που 
συνεισέφεραν στην κατασκευή του Πάρκου.

Η Αίθουσα: είναι επίτηδες φτιαγμένη χωρίς περισπασμούς. Εκεί συναντάς 
άλλους ανθρώπους ή κενό χώρο. Αυτές οι δύο συνθήκες είναι οι καλύτερες για να 
αυτοσυγκεντρωθείς και να ζήσεις εσωτερικές εμπειρίες.

Τα Πάρκα Μελέτης και Περισυλλογής 
είναι ανοιχτά για τον καθένα.

Το Πάρκο είναι μια μεταφορά του εσωτερικού μας κόσμου, ένας χώρος 
περιήγησης, όπου συνδέεται το υψηλό με το χαμηλό, το εσωτερικό και το 
εξωτερικό, το κοσμικό και το ιερό. Πηγαίνοντας στο Πάρκο είναι σα πηγαίνουμε 
στο δικό μας εσωτερικό χώρο, όπου συνδεόμαστε με βαθιά νοήματα που μας 
εμπνέουν και μας επιτρέπουν να αντικρύσουμε μια άλλη πραγματικότητα που 
ζει μέσα μας και με την οποία δεν είμαστε σε επαφή στην καθημερινότητά 
μας. Νιώθουμε ότι υπάρχει άλλο νόημα, άλλη κατεύθυνση, άλλη αναπνοή για 
να συνεχίσουμε τη ζωή μας μέρα με τη μέρα, που βοηθούν να κατανοήσουμε 
καλύτερα τα πράγματα που κάνουμε.

Στη Χιλή, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κολομβία, τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Ιταλία,  
την Ισπανία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βολιβία, την Παραγουάη, τις 
Φιλιππίνες έχουν κατασκευαστεί Πάρκα που ήδη λειτουργούν αποκλειστικά χάρη 
σε ατομικές συνεισφορές και εθελοντική εργασία. Είναι τόποι σε διαφορετικές 
ηπείρους και διαφορετικούς πολιτισμούς, που αποτελούν τα σημεία αφετηρίας 
ενός νέου, μη-βίαιου, ανθρώπινου πολιτισμού.

www.parquepuntadevacas.org
www.redbluffpark.org

www.parcoattigliano.eu
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ιστορικά και άλλα στοιχεία

Σ τη διαδικασία αυτή ορόσημο αποτελεί η πρώτη ομιλία 
του Mario Luis Rodriguez Cobos (Silo) το 1969, στο 
Punta de Vacas της Αργεντινής, με τίτλο «η θεραπεία 
της οδύνης». Από εκεί δημιουργείται ένας πρώτος 
πυρήνας ανθρώπων που εργάζονται αρχικά σε ομάδες 
επιστημονικής μελέτης γύρω από το ανθρώπινο ον, 
τη συνείδηση, την ψυχολογία, τις μυστικιστικές του 
αναζητήσεις, αλλά και τη δράση του στον κόσμο. Σα 
συνέχεια, δημιουργείται το Ανθρωπιστικό Κίνημα.

Έτσι, από το 1962 έως το 1974  βρισκόμαστε «στην εποχή του ατόμου». Από το 
1974 έως το 1986, τα μέλη του Ανθρωπιστικού Κινήματος δημιουργούν ομάδες, 
δομές, με μεγαλύτερη οργανωτική δυναμική για κοινή δράση. Αυτή ήταν η 
«εποχή των τετραγώνων». Τέλος, από το 1986 έως το 1998, δόθηκε έμφαση στην 
ενίσχυση αυτών των δομών με τα βασικά εργαλεία από τις μελέτες που είχαν 
εκπονηθεί και με την εμπειρία που είχε αποκτηθεί, ώστε να έχουν ευρεία απήχηση 
στον κόσμο. Αυτή ήταν η «εποχή των μαζών». Στο τέλος αυτών των τριών σταδίων 
που διήρκησαν δώδεκα έτη το καθένα, το Ανθρωπιστικό Κίνημα εμφανίζεται 
ως ένας ζωντανός οργανισμός που διαθέτει μεγάλη εμπειρία, τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης δραστηριοτήτων μεγάλης εμβέλειας σε παγκόσμια κλίμακα  
και παρουσιάζει δυναμική παρουσία σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής 
δράσης. 

Στις 4 Μαΐου του 1999 τα λόγια του Σίλο στην επέτειο της πρώτης ομιλίας του στο 
Πούντα ντε Βάκας,  προαναγγέλλουν τη γέννηση μιας νέας πνευματικότητας. Το 
Ανθρωπιστικό Κίνημα προχωρεί  σε μια νέα ευαισθησία δράσης στους τομείς της 
πολιτικής, της κοινωνίας, του πολιτισμού και αλλού. 

Δύο νέες εκφράσεις της νέας πνευματικότητας λανσάρονται από τον Σίλο μέσα 
στα αμέσως επόμενα χρόνια: το αίσθημα του ιερού και η επαφή με το εσώτερο 
κομμάτι του καθένα. Και τα δύο συνοδεύουν ως έννοιες την έκδοση του 
Μηνύματός του, το 2002. Τον Αύγουστο του 2009, εισάγονται και μεθοδολογικές 
διαφοροποιήσεις στην οργάνωση της ακτιβιστικής προσπάθειας, διευκολύνοντας 
τους πέντε Οργανισμούς στη δράση τους στον κόσμο.

Αναπόσπαστα στοιχεία της ιστορικής διαδικασίας του Νέου Ανθρωπισμού είναι 
σήμερα αυτή η νέα πνευματικότητα και η κοινωνική δράση:  ένας δυνατός 
μυστικισμός, εκφρασμένος μέσα από το Μήνυμα του Σίλο, με σπουδαίες, 
κοινωνικές προεκτάσεις και μια μεθοδολογία δράσης στο κοινωνικό επίπεδο 
πάντα στη βάση της ενεργής Μη βίας, πραγματωμένη από τους οργανισμούς του 
Ανθρωπιστικού Κινήματος. Πρόκειται για στοιχεία αδιάσπαστα, με αδιάλειπτη 
παρουσία σε όλη την ιστορική διαδρομή του Νέου Ανθρωπισμού.

Ο Νέος Ανθρωπισμός είναι μια συνθετική διαδικασία που εμπνέει ανθρώπους 
σε όλον τον κόσμο. Δίνει κατεύθυνση και νόημα στις προσπάθειές τους να 
απαντήσουν στις ιλιγγιώδεις αλλαγές της ιστορικής στιγμής και να συνεισφέρουν 
σε ένα εξελικτικό άλμα της ανθρώπινης ιστορίας και της ανθρώπινης συνείδησης.

Τα σημερινά χαρακτηριστικά του Νέου Ανθρωπισμού είναι αποτέλεσμα μιας πολύχρονης 
διαδικασίας που έβαλαν σε κίνηση άνθρωποι κάθε ηλικίας και καταγωγής στην προσπάθειά 
τους να διαδώσουν το Νέο Ανθρωπισμό στον πλανήτη και να τον καταστήσουν ισχυρή 
αναφορά για τους ίδιους και τους συνανθρώπους τους.



Εγώ δε σου μιλώ για ελευθερία. Σου μιλώ για απελευθέρωση, για κίνηση, 

για διαδικασία. Δε σου μιλώ για ελευθερία σαν κάτι στατικό, αλλά για το να 

απελευθερώνεσαι βήμα προς βήμα, όπως απελευθερώνεται από τον αναγκαστικό 

δρόμο που πρέπει να διασχίσει, εκείνος που πλησιάζει στην πόλη του. Έτσι «αυτό 

που πρέπει να γίνει» δεν εξαρτάται από μια μακρινή ηθική, ακατανόητη και 

συμβατική, αλλά από νόμους: νόμους της ζωής, του φωτός, της εξέλιξης.

Silo, το εσωτερικό βλέμμα, 1980
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