
Στις 21/22 Δεκεµβρίου συµµετέχουµε σε 
ένα λεπτό σιωπής, ακριβώς το ίδιο λεπτό 
παντού σε ολόκληρο τον κόσµο κι από τις 
δύο πλευρές του πέπλου, για να ζητήσουµε 
παγκόσµια συνεργασία, ειρήνη κι ελευθερία. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΛΕΠΤΟ ΣΙΩΠΗΣ 

Χρησιμοποιούμε τη δύναμη
της συνεργασίας
Κάνουμε παύση για ένα λεπτό,
για μια ανθρωπότητα

21 Δεκεµβρίου
21:00 Λονδίνο
23:00 Αθήνα
16:00 Νέα Υόρκη

22 Δεκεµβρίου
08:00 Σίδνεϊ
02:30 Darjeeling

Η ιστορία πίσω από το Λεπτό Σιωπής

Το Λεπτό Σιωπής επινοήθηκε μετά από μια συζήτηση 
μεταξύ δυο στρατιωτών, την παραμονή μάχης στα βουνά 
της Ιερουσαλήμ, κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Κάποιος ήξερε πως επρόκειτο να πεθάνει και προφήτεψε 
τον ερχομό ενός ακόμη μεγαλύτερου πολέμου που θα 
διεξαγόταν αργότερα σε κάθε ήπειρο, τους ωκεανούς  και 
τον αέρα. Κάλεσε τον σύντροφό του να δώσει μια ευκαιρία 
στον ίδιο, όπως και σε εκατομμύρια άλλους, να βοηθήσουν 
από την «άλλη πλευρά». Συγκεκριμένα, του είπε: 
«Αφιερώστε μας ένα λεπτό… κάθε μέρα. Και μέσω της 
Σιωπής να μας δώσετε μιαν ευκαιρία. Η δύναμη της Σιωπής 
είναι μεγαλύτερη από όσα ξέρετε.» Το Λεπτό Σιωπής, 
έπειτα από χρόνια, θεσπίστηκε από τον σύντροφο αυτόν 
(Ταγματάρχη, Tudor Pole) στη διάρκεια των βομβαρδισμών 
του Λονδίνου το 1940. Είναι μια στιγμή Σιωπής που 
προσφέρεται σαν πύλη για συνεργασία με έναν «αόρατο 
αλλά ισχυρό στρατό» στα λεπτά πεδία.

Το Λεπτό Σιωπής καλούσε κάθε πολίτη των εδαφών της 
Βρετανικής Κοινοπολιτείας σε στεριά, θάλασσα κι αέρα, να 
συνδεθεί με τη σκέψη - ανεξάρτητα από φιλοσοφίες ή 
θρησκεία - σε μια σιωπηλή προσευχή για την ελευθερία και 
την ειρήνη. Κάθε βράδυ στο ραδιόφωνο του BBC ένα λεπτό 
πριν από τις 21:00 ώρα Λονδίνου ο ήχος από τις καμπάνες 
του Big Ben σηματοδοτούσε ένα Λεπτό Σιωπής. Ο Tudor 
Pole ήξερε πως αν αρκετοί άνθρωποι προσχωρήσουν σε 
τέτοιο κίνημα, με αφιερωμένη πρόθεση, θα ανατρεπόταν η 
πορεία του πολέμου κι αυτό μπορούσε να αποτρέψει την 
εισβολή στην Αγγλία. Πράγματι, η συμβολή του κινήματος 
στον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη της ειρήνης 
αναγνωρίστηκε, στη συνέχεια, με κάποιον αξιωματικό του 
γερμανικού στρατού να δηλώνει:  

«...είχατε ένα μυστικό όπλο που ήταν αδύνατο να 
εξουδετερώσουμε, ούτε το καταλαβαίναμε αλλά 
πρέπει να ήταν αρκετά  ισχυρό.  Σχετίζεται  με το 
χτύπημα του Big Ben κάθε βράδυ. Το αποκαλούσατε 
Λεπτό Σιωπής…»

Ανάµεσα στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε σήµερα, το 
Παγκόσµιο Λεπτό Σιωπής είναι µια ευκαιρία να ενωθούµε 
σε σκέψη, προσευχή και διαλογισµό για να 
δηµιουργήσουµε το µέλλον που φανταζόµαστε. Το λεπτό 
ξεκινά, παντού, µε χτύπηµα κουδουνιών. Και µαζί τηρούµε 
ένα λεπτό σιωπής, ζητώντας η ανθρωπότητα να 
εκπληρώσει το υψηλότερο δυναµικό και σηµαντικότερο 
πεπρωµένο της: Ειρήνη στη Γη.

Το Παγκόσµιο Λεπτό Σιωπής εµπνέεται από το Λεπτό 
Σιωπής που εγκαινιάστηκε κατά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο 
στο Λονδίνο. Στη διάρκεια των αεροπορικών επιδροµών 
έγινε έκκληση στους πολίτες να ενωθούν καθηµερινά σε 
ένα λεπτό σιωπής για την ειρήνη και την ελευθερία. 
Εκατοµµύρια συµµετείχαν και η επιτυχία του 
αναγνωρίστηκε µετά τον πόλεµο σαν ένα "µυστικό όπλο" 
το οποίο οι Γερµανοί δεν ήξεραν να αντιµετωπίσουν. 
Σήµερα το Παγκόσµιο Λεπτό Σιωπής θα είναι µια ισχυρή 
δύναµη για τη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου. 

Κρούστε τον κώδωνα για να εισέλθετε στη 
Σιωπή

Κτυπάµε ένα καµπανάκι στις 23:00 ώρα Ελλάδας την 21η 
Δεκεµβρίου 2019 Συνδεόµαστε µε τις Δυνάµεις του Φωτός 
σε ένα Λεπτό Σιωπής σε µια ισχυρή, παγκόσµια 
προσπάθεια συνεργασίας προς τη δηµιουργία καλύτερου 
κόσµου για όλους.

ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΩΡ https://www.timeanddate.com/worldclock/-
converter-classic.html

www.globalsilentminute.org
#globalsilentminute


