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Μια νέα πνευματικότητα ως η μόνη διέξοδος από την σημερινή κρίση.  

Στις μέρες μας, ακριβώς όπως συμβαίνει στο ίδιο το άτομο, έτσι και ολόκληροι πληθυσμοί και 

πολιτισμοί διέρχονται από μια διαδικασία καθολικής και επιταχυνόμενης αλλαγής. Το παλιό δεν 

λειτουργεί πια, ενώ το νέο είναι ακόμα αδιόρατο ή αμφισβητήσιμο. Δεν θα είναι δυνατό να 

δώσουμε ζωή στο νέο στη βάση μιας παλιάς ευαισθησίας, μιας ξεπερασμένης διανοητικής μορφής 

ή μιας νοοτροπίας που ήταν η ουσία της παλαιάς και που έχει οδηγήσει το σύστημα στο τρέχον, 

απαραίτητο στάδιο εξαγωγής και αποτυχίας, όχι μόνο στην κοινωνική οργάνωσή του αλλά, κυρίως, 

στις καρδιές των καλών ανδρών και γυναικών. 

Όπως έχει συμβεί πριν στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένας νέος πολιτισμός θα προαναγγελθεί 

μέχρι την αυγή μιας νέας πνευματικότητας. Αυτή η νέα πνευματικότητα θα είναι ο σπόρος του νέου 

κόσμου που θα αρχίσει αργότερα να γίνεται αντιληπτός και να παίρνει μορφή. Αλλά για να 

μπορέσει να αυξηθεί και να ωριμάσει αυτός ο σπόρος, πρέπει να είναι μια αληθινή πνευματικότητα. 

Ποια είναι αυτή η αληθινή πνευματικότητα; Η αληθινή πνευματικότητα, ως θρησκευτική ιδέα ή 

συναίσθημα, δεν βασίζεται σε ναούς και ιερείς, στους Θεούς και τα αγάλματά τους. Ένα πρόσωπο 

μπορεί να είναι πνευματικό είτε πιστεύει είτε όχι στο Θεό, είτε ακολουθεί ένα ιδιαίτερο θρήσκευμα 

είτε όχι. Όπως εξήγησε ο Σίλο, η αληθινή πνευματικότητα «δεν είναι η πνευματικότητα της 

δεισιδαιμονίας, δεν είναι η πνευματικότητα της αδιαλλαξίας, δεν είναι η πνευματικότητα του 

δόγματος, δεν είναι η πνευματικότητα της θρησκευτικής βίας, δεν είναι η βαριά πνευματικότητα 

των αρχαίων ταμπλετών ή φθαρμένων αξιών.» Αυτή η νέα πνευματικότητα είναι απλά η 

πνευματικότητα της αντιμετώπισης των άλλων με τον τρόπο που θα θέλετε οι ίδιοι να σας 

αντιμετωπίζουν. 

Ο Κόσμος χωρίς Πολέμους και χωρίς βία μεταφράζει και εφαρμόζει αυτήν την νέα πνευματικότητα 

συγκεκριμένα στον τομέα της ειρήνης και του αφοπλισμού, συνδέοντας την κοινωνική δράση με 

μια διαδικασία προσωπικής αλλαγής και τη βαθιά επαφή με μια πνευματική διάσταση, χωρίς την 

οποία οποιαδήποτε πραγματική αλλαγή είναι αδύνατη. 

Αυτή η νέα πνευματικότητα είναι ο μόνος τρόπος να υπερνικηθεί η κρίση όπου ο κόσμος 

υποβάλλεται. Η αλλαγή για την οποία μιλάμε δεν θα είναι σε θέση να προκύψει από οποιαδήποτε 

δράση ή οργάνωση χωρίς έναν νέο κοινωνικό μυστικισμό, χωρίς μια νέα πνευματικότητα που 

οδηγεί και εμπνέει μια ουσιαστική και αληθινή αλλαγή. 

Ευχαριστούμε τον Fernando Garcia για αυτές τις ενθαρρυντικές λέξεις. Ολόκληρο το κείμενο 

μπορεί να διαβαστεί στο www.fernandoagarcia.blogspot.com 
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2 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα της μη Βίας  

Ισπανία 

Castelldefels | Ο Τόνι Ρόμπινσον, Διεθνής εκπρόσωπος του ΚΧΠΒ, έδωσε ραδιοφωνική 

συνέντευξη στο Castelldefels και ανέπτυξε ένα όραμα για το πριν και το μετά της Παγκόσμιας 

Πορείας.  

Μια εκδήλωση προγραμματίστηκε για την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ της Παγκόσμιας Πορείας: 

οι ομιλητές Inma Prieto, μέλος της ομάδας βάσεων στην διαδρομή του Ειρηνικού, ο Pepe Gómez 

και η Magda Burguera μίλησαν για τους στόχους του ΚΧΠΒ και της σχέσης μεταξύ των 

στρατιωτικών δαπανών και των κοινωνικών αναγκών και έπειτα προσκάλεσαν το ακροατήριο να 

συμμετάσχει σε ένα Εργαστήριο για την εκπαίδευση στη Μη Βία. 

Μαδρίτη | Το βιβλίο της Παγκόσμιας Πορείας παρουσιάστηκε στο Ateneo. Μεταξύ των ομιλητών 

που έδωσαν το παρόν ήταν και διάφορα μέλη της ομάδας βάσεων, συμπεριλαμβανομένου του 

Rafael de lα Rubia, συντονιστής της Παγκόσμιας Πορείας και συντάκτης του βιβλίου, Tony 

Robinson και του Αργεντινού ηθοποιού Alberto Αmman. Αργότερα στην πλατεία της Reina Sofia 

μια δημόσια εκδήλωση και ένας φόρος τιμής στο Σίλο διοργανώθηκαν. 

Τολέδο | Το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ της Παγκόσμιας Πορείας παρουσιάστηκαν στη βιβλιοθήκη 

Alcazar. 

Ελλάδα 

Αθήνα | Σταθήκαμε ως «οι αόρατοι» μπροστά από τη κύρια είσοδο της Τράπεζας της Ελλάδος, 

διαμαρτυρόμενοι ενάντια στη σημερινή οικονομική βία που προκαλούν τα ακραία μέτρα που 

επιβλήθηκαν στην Ελληνική οικονομία, που επιβλήθηκαν από το ΔΝΤ και την ΕΕ. Ήμασταν 

περίπου 15 άτομα στη δραστηριότητα και λάβαμε μια μεγάλη απάντηση και ανάδραση από τους 

περαστικούς. Μερικά από τα συνθήματά μας ήταν: «Δεν οφείλουμε, δεν πληρώνουμε», «Σοβαροί 

φόροι στις τράπεζες και στην Εκκλησία τώρα», «Ελευθερία για τις ελληνικές οικογένειες από τα 

χρέη τους στις τράπεζες». 

Κέρκυρα | Μια έκθεση με σχέδια μαθητών πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό τετράγωνο της πόλης 

προκειμένου να εκφραστούν οι αξίες της ειρήνης και της μη βίας μέσω των ματιών των παιδιών. Η 

συμμετοχή ήταν μεγάλη! 120 σχέδια υποβλήθηκαν εκ των προτέρων και κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης άλλα 130 δημιουργήθηκαν επί τόπου από άλλα παιδιά. Οι βραβευμένες φωτογραφίες πάνω 

στο θέμα της ειρήνης παρουσιάστηκαν και βίντεο σχετικά με την ημέρα προβλήθηκαν με 

αποσπάσματα από ομιλίες του Gandhi, Μ.L. King και του Σίλο.  

Πρέβεζα | Η δραστηριότητα του ΚΧΠΒ που πραγματοποιήθηκε εδώ ήταν μια διαλογική 



παρουσίαση που συνδιοργανώθηκε με την τοπική οργάνωση «Στη σκηνή». Το θέμα ήταν η 

ψυχολογική και λεκτική βία. Πάνω από 100 άτομα ενώθηκαν και η σειρά ηλικίας ήταν πολύ 

ενδιαφέρουσα από 15 μέχρι 55 χρονών. Μετά από μια παρουσίαση για τις ρίζες και τα 

αποτελέσματα της βίας από διάφορους ομιλητές, προβλήθηκαν βίντεο σχετικά με τον Νέο 

Ανθρωπισμό και τις δραστηριότητες του ΚΧΠΒ. Αργότερα, οι συμμετέχοντες απεικόνισαν και 

έγραψαν περίπου 2 καταστάσεις στις οποίες δίνουν και λαμβάνουν τη βία στο άμεσο περιβάλλον 

τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν άνθρωποι που εργάζονται στην 

εκπαίδευση και υπήρξε πολύ ενδιαφέρον για το θέμα της εκπαίδευσης και της μη βίας στη ζωηρή 

ανταλλαγή που ακολούθησε. 

Γαλλία 

Παρίσι | Μετά από την προβολή του ντοκιμαντέρ της Παγκόσμιας πορείας και την παρουσίαση της 

εκστρατείας «Ultimatome» για μια εθνική σύσκεψη για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων, 

περίπου 70 άνθρωποι διαμόρφωσαν ένα ζωντανό σύμβολο της μη βίας. Το ΚΧΠΒ και η Σύγκλιση 

των Πολιτισμών προώθησαν μια κλήση για μια νέα και μη βίαιη πνευματικότητα. 

Μασσαλία | Ο εορτασμός της ημέρας της Μη Βίας συμπεριλήφθηκε αυτό το έτος στο πρόγραμμα 

ενός δημοφιλούς φεστιβάλ στο κέντρο της πόλης. Έτσι είχαμε μια εξέδρα του ΚΧΠΒ όπου πολλοί 

άνθρωποι υπέγραψαν την αίτηση «Ultime Atome» ζητώντας ένα δημοψήφισμα στο γαλλικό 

πυρηνικό αφοπλισμό. Προβάλαμε το DVD για την Παγκόσμια Πορεία, και με τα τραγούδια και την 

ομιλία επαναβαφτίσαμε μια πλατεία της πόλης «η πλατεία του Gandhi», χρωματίσαμε ένα 

γιγαντιαίο ζωηρόχρωμο μάνταλα (σανσκριτική λέξη που σημαίνει «κύκλος») με τη μορφή του 

συμβόλου της μη βίας και τελικά διαμορφώσαμε ένα ανθρώπινο σύμβολο μη βίας με περίπου 70 

άτομα, κάνοντας μια σύντομη ομιλία για την μη βία και το πυρηνικό αφοπλισμό και προσφέροντας 

στους ανθρώπους γραπτές αναφορές των διάσημων ηγετών της μη βίας. 

Ιρλανδία 

Κιλκένι | Αφού προσπαθήσαμε να ανάψουμε κεριά παρά τη δυνατή βροχή, η ομάδα μετακόμισε 

στο Art Cafe του Κιλκένι για να συνεχίσει τον εορτασμό. Στο σημείο αυτό τα μέλη του γκρουπ 

άναψαν κεριά για να σχηματίσουν ένα σήμα μη βίας. Στη θερμή αχνοφεγγιά αναπόλησαν τις 

εκδηλώσεις τους πριν ενάμιση χρόνο. Οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν, περιέλαβαν τα τοπικά 

γεγονότα της Παγκόσμιας Πορείας του προηγούμενου έτους, την θετική συνεργασία και τις σχέσεις 

που χτίστηκαν με άλλα αντιπολεμικά και ειρηνικά κινήματα, τα κοινά γεγονότα του Κόσμου Χωρίς 

Πολέμους και της Ιρλανδικής CND για να καλωσορίσουν τους επιζώντες της Χιροσίμα που 

κατέφθασαν με το πλοίο Ειρήνη και την συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που οργανώθηκε με 

Ιρλανδούς και διεθνείς ηγέτες της ΜΚΟ πάνω σε θέματα πυρηνικού αφοπλισμού.   

Η Δημοκρατία της Τσεχίας 

Πράγα | Στο Βίσεχραντ μια περισυλλογή για τη μη βία οργανώθηκε και στο τέλος 

απελευθερώθηκαν ιπτάμενα φανάρια. Ένα μικρό βίντεο για την εκστρατεία Εκατομμύρια Αιτήσεις 

(www.millionpleas.com), με το έμβλημα του ΚΧΠΒ, κινηματογραφήθηκε. 

Ιταλία 

Ρώμη, Γκαρμπατέλα | Το γεγονός υποστηρίχθηκε από την επαρχία της Ρώμης, του ΧΙ δήμου, της 

Πρεσβείας της Ινδίας και των Συμβούλων της περιοχής του Λάτσιο και του Δημοτικού Συμβουλίου 

της Ρώμης. Διάφορες οργανώσεις συμμετείχαν, μεταξύ τους η Greenpeace, οι Γιατροί χωρίς 

Σύνορα, η Ένωση Παρτιζάνων, οι Comes και ομάδες Εθελοντών Αστικής Προστασίας. 

Η πρωτοβουλία αποτελέσθηκε από τρία μέρη: μια συνέντευξη τύπου στην Επαρχία της Ρώμης με 



την υπόσχεση από τους θεσμούς να καθοριστεί μια πλάκα σε ένα ιστορικό κτίριο της γειτονιάς που 

είχε επισκεπτεί ο Γκάντι το 1931, ένας μεγάλος αγώνας δρόμου και μια συναυλία με τον Kamal 

Sabri και το μουσικό γκρουπ Sarangi: η μόνη ημερομηνία στην Ιταλία για την Ευρωπαική τους 

περιοδεία που υποστηρίζεται από την ανθρωπιστική ζώνη «Άψογη Ουτοπία». 

Μιλάνο | Το απογευματινό πρόγραμμα περιλάμβανε μια θεατρική παράσταση στους δρόμους και 

ένα παιχνίδι που λεγόταν «ελεύθερο Μιλάνο»: οι συμμετέχοντες διαιρέθηκαν σε ομάδες και έπρεπε 

«να ελευθερώσουν» τις περιοχές της πόλης που συμβολίζουν τη βία (πρεσβείες των πυρηνικών 

ενεργειών, τράπεζες και ούτω καθεξής), διαβιβάζοντας τις αξίες ενός πολιτισμού της ειρήνης, της 

ανοχής, της κατανόησης και της μη βίας. Το βράδυ το βιβλίο και το βίντεο ντοκιμαντέρ της 

Παγκόσμιας Πορείας για την Ειρήνη και την Μη βία παρουσιάστηκαν και έπειτα ο καθένας από 

μόνος του τραγούδησε το «imagine» του John Lennon, ξαναζώντας το θαυμάσιο karaoke ένα έτος 

πριν στη πλατεία Duomo.  

Βιτσέντσα | Οργανώσαμε μια στιγμή της αντανάκλασης σε μια πλατεία με ένα άγαλμα του Γκάντι 

και έπειτα περπατήσαμε κατά μήκος των δρόμων του κέντρου και επιστρέψαμε στη πλατεία για να 

διαβάσουμε μερικά κείμενα του Γκάντι, να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο και την παράσταση μιας 

ομάδας κρουστών. 

Μπρέσια | Παρουσιάσαμε το ντοκιμαντέρ της Παγκόσμιας Πορείας σε μια κεντρική οδό και 

επεξηγήσαμε ένα πρόγραμμα πρωτοβουλιών για την παραγωγή μικρών όπλων στην επαρχία της 

Μπρέσια. 

Τεργέστη | Ο Κόσμος χωρίς Πολέμους, Multiculture και η Μουσική χωρίς σύνορα, η Επαρχία της 

Τεργέστης, το Κοινό θεάτρου και πολλές άλλες ενώσεις οργάνωσαν ένα βράδυ στο θέατρο 

Basaglia, όπου η μουσική ήταν ένας τρόπος να ενωθούν οι διαφορετικές κοινότητες και πολιτισμοί. 

Οι εικόνες της μετάβασης της Παγκόσμιας Πορείας μέσω της Τεργέστης άγγιζαν ιδιαίτερα. 

Αργεντινή 

Τουκουμάν | Κληθήκαμε να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας στην πρώτη έκθεση, Ημέρα 

Καλλιτεχνών, που οργανώθηκε στην Σχολή Τεχνών. Οι ανθρωπιστές σπουδαστές της Σχολής της 

Φιλοσοφίας οργάνωσαν μια Πορεία.  

Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν | Οργανώσαμε μια παρουσίαση και μια έκθεση των βιβλίων του Σίλο. 

Μαρ ντε Πλάτα | Ο κόσμος χωρίς πολέμους οργάνωσε ένα φεστιβάλ με τις άλλες οργανώσεις του 

Ανθρωπιστικού Κινήματος και το μήνυμα του Σίλο. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι συμμετείχαν 

στην εκδήλωση στο θέατρο Payrò. Τοπικοί καλλιτέχνες παρουσίασαν τις εργασίες τους και 

εκατοντάδες κιλά τρόφιμα συλλέχθηκαν για τα παιδιά. Στην έναρξη του φεστιβάλ έγινε ένας φόρος 

τιμής στον Σίλο.. 

Εκουαδόρ 

Γκουαγιακίλ | Περισσότεροι από εκατό άνθρωποι συναντήθηκαν στην πλατεία του Σαν Φρανσίσκο 

και διοργάνωσαν μια Πορεία και μια τελετή κεριών. Στο τέλος παιδιά και νέοι χόρεψαν και 

προσφέρθηκαν αναψυκτικά.  

Χιλή 

Σαντιάγκο | Οργανώσαμε μια πορεία με τους Αόρατους. 

Αρίκα | 250 άτομα σχημάτισαν το σήμα της ειρήνης. 



Μεξικό  

Πόλη του Μεξικού | Ένα καλλιτεχνικό και μουσικό γεγονός αποκαλούμενο “Festipeace, 

Πολιτισμός για τη Μη βία” οργανώθηκε σε ένα πάρκο με μια παρουσίαση σχεδίων, φωτογραφιών 

και αφισών σχετικά με τα διαφορετικά είδη βίας, με εξέδρες πληροφοριών και μουσικές 

παραστάσεις. Μια εκστρατεία αποκαλούμενη «Όλοι για τη Μη Βία» προωθήθηκε και θα 

κυκλοφορήσει μέσω των ραδιοφώνων και του Διαδικτύου.  

Γουαδαλαχάρα | Ένα σύμβολο της Μη Βίας σχηματίστηκε σ’ένα πάρκο. 

Καναδάς 

Βατερλώ | Η ομάδα του κόσμου χωρίς πολέμους οργάνωσε 12 ημέρες με δραστηριότητες από την 

Διεθνή ημέρα της Ειρήνης μέχρι την Διεθνή ημέρα της Μη Βίας. Το φεστιβάλ άρχισε με το 4ο 

ετήσιο Ανθρώπινο Σήμα Ειρήνης και ολοκληρώθηκε με το 5ο ετήσιο Περίπατο Ειρήνης. Οι 

δραστηριότητες συνδιοργανώθηκαν με άλλες τοπικές ομάδες και περιέλαβαν την περισυλλογή, τη 

γιόγκα, το tai-chi, τις τέχνες, μια νύχτα κινηματογράφων, και μια διάλεξη. Ο έρανος σταυρόλεξου 

συγκέντρωσε χρήματα για ένα τοπικό καταφύγιο για γυναίκες και ένα τοπικό βιβλιοπωλείο είχε μια 

επίδειξη στην οποία πρόβαλε τα βιβλία της Ειρήνης και της μη βίας.  

Rigaud | Οι σπουδαστές από το κολλέγιο Bourget δημιούργησαν μια τοιχογραφία 

εικόνων-φωτογραφιών για να γιορτάσουν τη διεθνή ημέρα της μη βίας. Το κολλέγιο Bourget είναι 

μέρος της σχολής της UNESCO και μέρος του δικτύου των σχολείων για έναν κόσμο χωρίς βία που 

προωθείται από την νεολαία και την επιτροπή της μη βίας.  

Μπανγκλαντές 

Ντάκα | Το γεγονός πραγματοποιήθηκε στην ενότητα δημοσιογράφων της Ντάκα, με τη συμμετοχή 

45 ατόμων και δέκα δημοσιογράφων διαφορετικών εφημερίδων. Μετά από ένα ευπρόσδεκτο 

μήνυμα, η βιβλιογραφία του Σίλο εικονογραφήθηκε και διάφορα βίντεο παρουσιάστηκαν, 

ακολουθούμενα από μια τελετή της ευημερίας και μια συζήτηση για την ενεργή μη βίας. 

Ρωσία 

Αγία Πετρούπολη | Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου της Παγκόσμιας Πορείας διοργανώθηκε στο 

ίδρυμα της Αγίας Πετρούπολης. 

Λ. Δ. Κονγκό  

Λουμπουμπάσι | Η Διεθνής ημέρα της μη Βίας ήταν μια αφορμή για να προωθηθεί το Δίκτυο των 

Σχολείων για έναν κόσμο χωρίς Βία. Στο τέλος των δραστηριοτήτων, οι διοργανωτές αντάλλαξαν 

στη συνοχή των δραστηριοτήτων του δικτύου στην πόλη του Λουμπουμπάση, σε ολόκληρη την 

χώρα, ακόμα και στις γειτονικές χώρες και οπουδήποτε αλλού. 

Κένυα 

Η παραγκούπολη Κιμπέρα, Ναϊρόμπι | Πολλοί άνθρωποι συμμετείχαν στον εορτασμό της ημέρας 

της μη Βίας. Κυβερνητικοί εκπρόσωποι ήταν παρόντες επίσης. 

Τιμητική εκδήλωση για τον Σίλο 

Στις 16 Σεπτεμβρίου ο Μάριο Ροντρίγκεζ Κόμπος ή Σίλο, ιδρυτής του Ανθρωπιστικού κινήματος, 



φιλόσοφος και πνευματικός καθοδηγητής για χιλιάδες ανθρώπους, άφησε την τελευταία του πνοή 

στην κατοικία του κοντά στη Μεντόζα της Αργεντινής, συντροφιά με την σύζυγό του, έναν από 

τους γιους του και μερικούς φίλους.   

Ο Tomas Hirsch, στενός του φίλος για δεκαετίες και πρώην υποψήφιος για της Προεδρία της Χιλής 

είπε: Πέθανε σαν κάποιον που όχι μόνο δεν πιστεύει στον θάνατο, αλλά πάνω απ’όλα αντιμετωπίζει 

τη ζωή ως ένα μέρος της υπέρβασης. Η κληρονομιά του είναι τόσο ευρεία, που σήμερα δεν 

μπορούμε να κατανοήσουμε την πραγματική της διάσταση. Ήταν ένας άνθρωπος που έθεσε σε 

κίνηση ένα σχέδιο που ξεπερνά απόλυτα τον εαυτό του στο χρόνο, ένα έργο προσωπικού και 

κοινωνικού μετασχηματισμού που έχει μεταφραστεί σε πολλές οργανώσεις σε όλο τον πλανήτη: 

πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πάνω απ’όλα πνευματικές. 

Δημόσια ο ίδιος παρουσίασε τον εαυτό του στον κόσμο τον Μάιο του 1969 σε μια ομιλία 

αποκαλούμενη «Η Θεραπεία της Οδύνης» στο Πούντα ντε Βάκας, στις Άνδεις, το μοναδικό μέρος 

που θα του επέτρεπαν να μιλήσει οι στρατιωτικές αρχές της Αργεντινής. Σε αυτή την περίσταση, 

αφού εξήγησε πως η επιθυμία οδηγεί στην βία, κατήγγειλε όλες τις διαφορετικές μορφές βίας στον 

κόσμο και πρόσθεσε: «Μόνο η εσωτερική πίστη και η εσωτερική περισυλλογή μπορούν να βάλουν 

τέλος στην βία σε σας, στους άλλους και στον κόσμο γύρω σας»  

Αυτή η πνευματική διάσταση συνόδευε όλα τα ακόλουθα βήματα και την ανάπτυξη πέρα από τον 

κόσμο του Ανθρωπιστικού κινήματος και ήταν ένα σημαντικό κομάτι όλων των οργανώσεων που 

έδρευσαν στο δόγμα του σχετικά με την κοινωνική και προσωπική αλλαγή: η Κοινότητα για την 

Ανθρώπινη Ανάπτυξη, το Ανθρωπιστικό κόμμα, το Παγκόσμιο Κέντρο των Ανθρωπιστικών 

σπουδών και ο Κόσμος χωρίς Πολέμους και χωρίς Βία.  

Τα τελευταία χρόνια ο ίδιος προειδοποίησε για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τα πυρηνικά 

όπλα και η διδασκαλία του ήταν η έμπνευση ενός ιστορικού γεγονότος, την Παγκόσμια Πορεία για 

την Ειρήνη και την Μη βία που ξεκίνησε ο κόσμος χωρίς Πολέμους και χωρίς Βία. Αυτή ήταν η 

πρώτη πορεία που πέρασε μέσα απ΄όλες τις ηπείρους και ένωσε τους ανθρώπους διαφορετικών 

πολιτισμών και ηλικιών με μια κοινή πρόθεση: να παλέψει ενάντια στη βία και για να χτίσει έναν 

μη βίαιο κόσμο.  

Στην τελευταία δημόσια ομιλία του, κατά τη διάρκεια της 10ης Συνόδου Κορυφής των 

δαφνοστεφών ειρήνης Νόμπελ στο Βερολίνο,τον Νοεμβρίο του 2009, ο Σίλο είπε: «Ο πιο επείγων 

στόχος είναι να δημιουργηθεί η συνείδηση της ειρήνης και του αφοπλισμού, αλλά είναι επίσης 

απαραίτητο να ξυπνήσει μια συνείδηση της ενεργής μη βίας, η οποία μας επιτρέπει να 

απορρίψουμε όχι μόνο τη φυσική βία, αλλά όλες τις μορφές οικονομικής, φυλετικής, ψυχολογικής, 

και σεξιστικής βίας. Φυσικά, ελπίζουμε ότι αυτή η νέα ευαισθησία μπορεί να ριζώσει μέσα και να 

εμπνεύσει τις κοινωνικές δομές, ανοίγοντας μια πορεία στο μελλοντικό Καθολικό Ανθρώπινο 

Έθνος.» 

Στα πιο πρόσφατα χρόνια αφιερώθηκε στην προώθηση των Πάρκων της Μελέτης και της 

Αντανάκλασης από τα οποία υπάρχουν σχεδόν 30 σε ανάπτυξη, με τις ξεχωριστές αίθουσες 

περισυλλογής τους που είναι ολότελα σφαιρικές εσωτερικά και μυτερές στο εξωτερικό, και χωρίς 

τίποτα άλλο εκτός από τον εαυτό σου και άλλους ανθρώπους. Αφιερώθηκε επίσης στο πνευματικό 

πρόγραμμά του «το μήνυμα του Σίλο», υπό τη μορφή ενός μικρού βιβλίου που περιέχει ένα άλλο 

βιβλίο έγραψε πίσω το 1971 αποκαλλώντας το «το εσωτερικό βλέμμα», το ταξίδι του συντάκτη από 

ένα κράτος «χωρίς νόημα » στη ζωή σε μια σημαντική ύπαρξη, οκτώ τελετές για να συνοδεύσει τις 

μεταβαλλόμενες στιγμές της ζής όπως ο γάμος και ο θάνατος, και μια περισυλλογή αποκαλούμενη 

η πορεία. 

Όπως έγραψε στην τελετή της αναγνώρισης, «η πνευματικότητά μας δεν είναι η πνευματικότητα 

της δεισιδαιμονίας, δεν είναι η πνευματικότητα της αδιαλλαξίας, δεν είναι η πνευματικότητα του 

δόγματος, δεν είναι η πνευματικότητα της θρησκευτικής βίας. Είναι η πνευματικότητα που έχει 



ξυπνήσει από το βαθύ ύπνο της για να παγιοποιήσει τις καλύτερες φιλοδοξίες του ανθρώπου.» 

Ο Μάριο Ροντρίγκεζ Κόμπος, Σίλο, γεννημένος στις 6 Ιανουαρίου το 1938, πέθανε στις16  

Σεπτεμβρίου του 2010 σε ηλικία 72 ετών. Επιζείται από την σύζυγό του την Άννα Λουίζα και τους 

δύο γιούς τους Αλεχάντρο και Φεντερίκο. Συντάκτης διάφορων βιβλίων συμπεριλαμβανομένου, 

Εξανθρωπίστε τη γη, ο Σίλο μιλά, Επιστολές στους φίλους μου, το Μήνυμα του Σίλο και 

Συνεισφορές στη Σκέψη μεταξύ άλλων, ιδρυτής του Ανθρωπιστικού Κινήματος και των Πάρκων 

της Μελέτης και της Αντανάκλασης. Τον Οκτώβριο του 1993 του απονεμήθηκε μια τιμητική 

διδακτορία από τη Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ρωσίας. 

Δελτίο του Κόσμου χωρίς τους Πολέμους και χωρίς Βία, Διεθνής Οργανισμός Ανθρωπιστών. 

 

Συντάκτες | Anna Polo (Ιταλία), Remigio Chilaule (Μοζαμβίκη), Anne Farrell (Καναδάςςς), Jana 

Jedlickova (Δημοκρατία της Τσεχίας), Κώστας Κλόκας (Ελλάδα)  

Επικοινωνία | bulletin@worldwithoutwars.org 

Όλες οι εκδόσεις αυτού του δελτίου είναι διαθέσιμες για κατέβασμα στο 

www.worldwithoutwars.org. Διανομή και μετάφραση απεριόριστες. 
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