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      Αγαπητοί γονείς και παιδιά, 

 

Επιθυμία όλων είναι το κατανυκτικό κλίμα των ημερών του Πάσχα να αγγίξει την ψυχή 

μας όπως αρμόζει στις ημέρες αυτές και με βαθιά συγκίνηση να υποδεχτούμε ειρηνικά την πιο 

χαρμόσυνη περίοδο του έτους. Επανερχόμαστε λοιπόν και φέτος για να επιστήσουμε την 

προσοχή σας δίνοντας μεγάλη σημασία στην πρόληψη.  

 

Κάθε χρόνο δημοσιοποιούνται στοιχεία που αντιπροσωπεύουν παιδιά, ανθρώπους, 

οικογένειες που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρότατα 

προβλήματα, ακόμα και με απώλεια ενός αγαπημένου τους προσώπου. Οι κροτίδες και τα 

βεγγαλικά ή αλλιώς, “πλακατζίκια”, μπορούν να σημαδέψουν για πάντα το παιδί ή τον ενήλικο 

που τραυματίζεται αλλά και όλη την οικογένεια και να μετατρέψουν την Ανάσταση σε πένθος. 

Είναι δεδομένο ότι κάθε χρόνο η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει για την 

επικινδυνότητα της χρήσης κροτίδων που «δεν είναι παιχνίδι, ούτε έθιμο, αλλά μία κακή 

συνήθεια. Είναι εκρηκτικά σκευάσματα, που είτε τραυματίζουν, είτε σκοτώνουν.» Ήδη έχει 

αποσταλεί διαταγή σε όλα τα αστυνομικά τμήματα του νομού, προκειμένου να διενεργούνται 

έλεγχοι σε καταστήματα, πλανόδιους μικροπωλητές αλλά και σε πιθανούς χώρους όπου 

αποθηκεύονται παράνομα κροτίδες, βεγγαλικά και πυροτεχνήματα. Κάθε χρόνο μεγάλες 

ποσότητες των ειδών αυτών κατάσχονται από την αστυνομία, αφού μικροί και μεγάλοι 

επιδίδονται στη χρήση τους, με δυσάρεστες πολλές φορές για τους ίδιους, συνέπειες, ενώ οι 

παραβάτες συλλαμβάνονται και βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.  

Οφείλουμε όμως και εμείς ως δημοτική αρχή να ενημερώσουμε τα παιδιά και να τα 

βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η    χρήση 

βεγγαλικών και κροτίδων για τη σωματική ακεραιότητα - τη δική τους πρωτίστως. Παιδιά 

ηλικίας από 10 έως 14 ετών είναι τα συνηθέστερα θύματα βεγγαλικών και μάλιστα από 

αυτοτραυματισμό, ενώ τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν την περίοδο του Πάσχα.  
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Επιπλέον, ένας στους δύο ενηλίκους αποφεύγει να πάει στην εκκλησία το βράδυ του 

Μεγάλου Σαββάτου για την Ανάσταση, επειδή φοβάται τα βεγγαλικά. 

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς προσπάθειες, το να προμηθευτούν τα παιδιά αυτά τα είδη 

παραμένει εξαιρετικά εύκολο.... Πρέπει όμως καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να 

γνωρίζει ότι δυναμιτάκια, κροτίδες και βεγγαλικά στα χέρια των παιδιών είναι «φονικά όπλα» 

και όχι παιχνίδι. Εξάλλου, το υποβλητικό τελετουργικό της Μεγάλης Εβδομάδας επιβάλλει την 

ευλάβεια και τον αναστοχασμό. 

 

 

 

 

                                                                                               Με εκτίμηση, 

        Ο    Δήμαρχος Χερσονήσου 
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