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Ανθρωπιστική κρίση: Τα Σημεία των Καιρών ΙII (Αρμόδιες Αρχές – Σύγκριση πόλεων) 

Στις δύο προηγούμενες αναρτήσεις περιγράψαμε εν ολίγοις παραδείγματα και πόσο σημα-

ντικά είναι τα «Σημεία των Καιρών». Εφόσον θυμηθούμε τα συγκεκριμένα παραδείγματα, ας 

συλλογιστούμε πάνω σε αυτά. Τα υπενθυμίζω: 

1ο παράδειγμα: Ένα πρωινό (8/9/2022) κινείται δικυκλιστής  από Χρυσοκέφαλο προς Νευρο-

κόπι όταν ένας οδηγός οχήματος με συρόμενη καρότσα τον ωθεί σε πτώση. Καθώς συνέβαιναν 

αυτά προσερχόμενο από απέναντι αυτοκίνητο παρατηρεί τα συμβαίνοντα, κοιτάζει τον πεσμένο 

δικυκλιστή και …συνεχίζει τον δρόμο του. Ο δικυκλιστής καταφεύγει στις αρμόδιες αρχές (α-

στυνομία, υπηρεσιακό εισαγγελέα).  

2ο παράδειγμα: Σκυλιά στην είσοδο/έξοδο του χωριού «Λευκόγεια» επιτίθενται και δαγκώ-

νουν έναν δικυκλιστή. Καταφεύγει στις αρμόδιες αρχές (αντιδήμαρχο κο Φώτη Φιλιππίδη).  

Ας υποθέσουμε ότι αυτά τα παραδείγματα (που είναι πραγματικά γεγονότα) διαδραματίστηκαν 

επακριβώς όμοια σε δυο διαφορετικές πόλεις ή κράτη. Όλα είναι ίδια και απαράλλακτα: 

Α) Στην πρώτη πόλη / κράτος οι αρμόδιες αρχές δεν εμφορούνται συνείδησης/ συναίσθησης 

των γεγονότων και των καθηκόντων τους και δεν επιλαμβάνονται της υπόθεσης. Γενικά αναδει-

κνύεται μια σαφής αδιαφορία για την προστασία του πολίτη, εφευρίσκοντας με υποκριτική ευ-

γένεια προσκόμματα, δικαιολογίες, προφάσεις, δυσκολίες.  Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν γίνεται 

η παραμικρή κίνηση και δεν λαμβάνονται υπόψη τα «Σημεία των Καιρών». Ο δικυκλιστής εν 

τέλει  παραμένει απροστάτευτος και ανασφαλής! 

Β) Στη δεύτερη πόλη /ή κράτος οι αρμόδιες αρχές εμφορούνται συνείδησης/ συναίσθησης 

των γεγονότων και των καθηκόντων τους και επιλαμβάνονται της υπόθεσης άμεσα. Γενικά ανα-

δεικνύεται σαφές ενδιαφέρον για την προστασία του πολίτη, και λαμβάνονται υπόψη τα «Σημεία 

των Καιρών». Ο δικυκλιστής νιώθει προστατευμένος και ασφαλής! 

ΣΗΜ. Εννοείτε ότι υπάρχουν και οι ενδιάμεσες καταστάσεις, όπου ορισμένες αρμόδιες αρχές λει-

τουργούν ενσυνείδητα  προστατεύοντα τον πολίτη ενώ ορισμένες όχι. Εδώ απλώς θέτουμε δύο ακραίες 

καταστάσεις ώστε να γίνει με σαφήνεια αντιληπτή η προβληματική μας. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ: 

➢ Σε ποια από τις δύο πόλεις/κράτη υπάρχει ανθρωπιστική κρίση; 

➢ Σε ποια από τις δύο πόλεις/κράτη θα θέλατε να ζείτε; 

➢ Σε ποια τις δυο πόλεις/κράτη ταιριάζει η πόλη μας; 

Αντώνης Αναστασιάδης 

 

… 

ΣΗΜ. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ προς ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ! Οποτεδήποτε ένας «πολίτης» προσφεύγει στην «αρχή» που 

εποπτεύεται, επιληφθείτε άμεσα του θέματος, ακόμα κι αν χρειαστεί κάποια μικρή υπέρβαση των καθη-

κόντων σας. Τα θετικά αποτελέσματα μιας τέτοιας ενέργειας είναι πολυποίκιλα. Πρώτα απ’ όλα ο «πολί-

της» θα νιώσει ασφαλής, αυτό θα διαχυθεί στην κοινωνία, η κοινωνία αποκτά εμπιστοσύνη στις αρμόδιες 

αρχές, και με συνεχείς αλληλεπιδράσεις ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, κ.α. Αντίθετα η αδιαφορία σας 

θα πετύχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα· την κοινωνική διάλυση και την έλλειψη εμπιστοσύνης 

στην κοινωνία, κάτι που διολισθαίνει σε πολλαπλά κακά και στην γενική δυσημερία της κοινωνίας μας. 

 
 


