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«Οπλοκατοχή στην Κρήτη» 

 
«Στην Κρήτη, όταν ο πατέρας είχε ένα όπλο, το όπλο πήγαινε στο πρώτο παιδί και το σπίτι στο 
δεύτερο». 
Λέγεται ότι στην Κρήτη, κάθε οικογένεια έχει και ένα όπλο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σήμερα 
υπάρχουν στο νησί από 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 
παράνομα. Οι Κρητικοί, που έχουν βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα τους την οπλοκατοχή και την 

οπλοχρησία, συνεχίζουν ακόμη και σήμερα την παράδοση που κληρονόμησαν από τους προγόνους 
τους, η όποια όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια επικίνδυνη συνήθεια, με οδυνηρά 
αποτελέσματα. 
Οι «360°» συναντούν στα χωριά της Κρήτης ανθρώπους που έχουν μάθει να συνυπάρχουν με τα 
όπλα. Κρητικοί που μαθαίνουν από μικρά παιδιά να ρίχνουν με όπλα που είτε κληρονόμησαν, 
κειμήλια από απελευθερωτικούς αγώνες, είτε αγόρασαν παράνομα μέσω λαθρεμπόρων. 
Το έθιμο της «μπαλωθιάς», οι πυροβολισμοί σε γάμους, γλέντια, ακόμα και σε κηδείες, θεωρείται 
από πολλούς, σημάδι τιμής. Έχει κοστίσει, όμως, ανθρώπινες ζωές και έχει «σημαδεύσει» πολλούς 
ανθρώπους. Στην Ασή Γωνιά Χανίων, οι κάτοικοι διηγούνται στη Σοφία Παπαϊωάννου πώς όλο το 
χωριό αποφάσισε να σταματήσει τους άσκοπους πυροβολισμούς όταν ένας 25χρονος σκοτώθηκε 
από μπαλωθιά σε γλέντι, ανήμερα του Πάσχα. 
Ο Γιάννης και ο Γιώργος, κουμπάροι και φίλοι από μικρά παιδιά, μιλούν για πρώτη φορά στην 
κάμερα για ένα απίστευτο περιστατικό που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία όταν ο Γιάννης, 
ρίχνοντας μπαλωθιές σε ένα γλέντι, τραυμάτισε σοβαρά με πέντε σφαίρες τον αδελφικό του φίλο. 
«Κάθομαι εγώ εδώ και ο σύντεκνός μου δίπλα. Ρίχνω εγώ, ρίχνω, ρίχνω και μια στιγμή  βλέπω τον 
Γιωργή που σπάραζε σαν το ψάρι από τις σφαίρες που είχε φάει. Του λέω: ‘Σε σκότωσα;’ και μου 
λέει: ‘Ναι, με τελείωσες’. Από μια ηλιθιότητα… πήγα να σκοτώσω τον Γιωργή, τον φίλο μου, τον 
σύντεκνό μου, να στερήσω από μια οικογένεια τεσσάρων  κοπελιών τον πάτερα τους». 
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