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Gun Control: Οι διαφορές στη νομοθεσία και την πρακτική μεταξύ Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Αμερικής. Τα βαθύτερα αίτια. 

 
“Inter arma silent leges1” 

 
Tο «Gun Control» είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα σε πολλές χώρες 

του κόσμου. Η αντιπαράθεση εντοπίζεται στη διαφορετική νομοθετική αντιμετώπιση, σε 
σχέση με την κατασκευή, πώληση, μεταφορά, κατοχή και χρήση όπλων. Συνιστούν οι 
νομοθετικές ρυθμίσεις το ατομικό δικαίωμα στην οπλοκατοχή υπέρμετρο περιορισμό της 
ελευθερίας ή αυτή συνδέεται με το έγκλημα; Οι υπέρμαχοι του δικαιώματος της 
οπλοκατοχής θεωρούν πως αυστηρότερες ρυθμίσεις στο εν λόγω ζήτημα περιορίζουν το 
δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια. Στον αντίποδα, ένα πιο περιοριστικό νομοθετικό 
πλαίσιο θα μπορούσε να συντελέσει στην πρόληψη της εγκληματικότητας και στη 
διεκδίκηση μιάς πιο ασφαλούς κοινωνίας. 

Καθοριστικός παράγοντας αυτής της αντιπαράθεσης, ιδίως στις Η.Π.Α., είναι η 
Δεύτερη Τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος2. Η φράση : «το δικαίωμα των 
ανθρώπων να φέρουν όπλα», διαμορφώνει ένα ατομικό συνταγματικό δικαίωμα για τους 
πολίτες των Η.Π.Α.. Παρά ταύτα υπάρχει μία ισχυρή μειοψηφία που θεωρεί ότι το εν λόγω 
δικαίωμα είναι συλλογικό καθώς αναφέρεται στην κατοχή όπλου μόνο από διαμορφωμένη 
πολιτοφυλακή, που έχει την δυνατότητα να το χρησιμοποιεί μόνο όταν καλείται από το 
κράτος3. Υπό το πρίσμα της θεωρίας των ατομικών δικαιωμάτων4, κάθε περιοριστική ή 
απαγορευτική της οπλοκατοχής διάταξη θεωρείται αντισυνταγματική. Αντίθετα, η θεωρία 
των συλλογικών δικαιωμάτων κατατείνει στον περιορισμό του δικαιώματος της αυτοάμυνας 
των πολιτών με τα νομοθετικά όργανα να ρυθμίζουν την οπλοκατοχή καταπατώντας τη 
Δεύτερη Τροπολογία.  

Ο ήδη υπάρχων έλεγχος που διεξάγεται από το National Firearms Act του 1934  
καθορίζει τα εξής για την οπλοκατοχή5: καταχώρηση του όπλου στο BATF (Bureau of 
Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) μόνο με σειριακό αριθμό, χρήση μόνο από 
το νόμιμο κάτοχο του και έγκριση από το BATF για μεταφορά. Για όπλα που δεν 
υπάγονται στο NFA απαιτείται άδεια βάσει της νομοθεσίας της εκάστοτε πολιτείας. 

Οι πωλητές όπλων υποχρεούνται να διεξάγουν έλεγχο του ιστορικού6 του 
αγοραστή και να διατηρούν τις καταγραφές αυτές για 20 χρόνια καθώς και το ποινικό του 
μητρώο. Απαγορεύεται η πώληση όπλου σε πρώην κατάδικους7 και σε άτομα με 
πνευματικές διαταραχές όπως και η αγορά δια αντιπροσώπου8. 

 
 
 
                                                           
1
 «Ανάμεσα στα όπλα, οι νόμοι σιωπούν» Κικέρων, Pro Milone, 52 π.Χ. 

2 "A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep 
and bear Arms, shall not be infringed." - Second Amendment of the United States Constitution, December 
15, 1791, https://www.whitehouse.gov/1600/constitution (08/04/2016) 
3 Η θεωρία αυτή απορρέει ιστορικά από τη καχυποψία των επιμέρους πολιτειών απέναντι στη δημιουργία 
ενιαίου ισχυρού στρατού καθώς και από την επιθυμία τους η ασφάλεια των Η.Π.Α. να βρίσκεται στα χέρια της 
κάθε πολιτείας μεμονωμένα. 
4
 United States Bill of Rights, 1789 , http://www.billofrightsinstitute.org/founding-documents/bill-of-

rights/ (08/04/2016) 
5 Συγκεκριμένου τύπου όπλα όπως: Πολυβόλα, με σιγαστήρα, με μικρό διαμέτρημα και καραμπίνες. 
6 Σύμφωνα με το Bureau of Justice Statistics: ο έλεγχος του ιστορικού του αγοραστή έχει αποτρέψει από το 
να βρεθούν 2 εκατομμύρια όπλα σε λάθος χέρια. 
7 Υπόθεση Lewis vs. USA ,445 US 55 (1980).Το ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη ότι  η απαγόρευση της 
οπλοκατοχής στους  καταδικασθέντες για κακούργημα δε συνιστά παραβίαση της 2ης Τροπολογίας. 
8 Supreme Court Tightens Definition of Straw Purchase, Jeff Knox, 08/04/2016 
http://www.buckeyefirearms.org/supreme-court-tightens-definition-straw-purchase  

https://www.whitehouse.gov/1600/constitution
http://www.buckeyefirearms.org/supreme-court-tightens-definition-straw-purchase
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Στη νομολογία 
  

44 Πολιτείες προβλέπουν στο Σύνταγμά τους παρόμοια διάταξη με τη δεύτερη 
Τροπολογία του Συντάγματος των Η.Π.Α., που προστατεύει το δικαίωμα στην οπλοκατοχή. 
Εξαίρεση συνιστούν: η Καλιφόρνια, η Αϊόβα, το Μέριλαντ, η Μινεσσότα, το Νιου Τζέρσι 
και η Νέα Υόρκη. Παρόλα αυτά, στη Νέα Υόρκη οι νόμοι για τα κοινωνικά δικαιώματα 
περιλαμβάνουν διατάξεις παρόμοιες με τη Δεύτερη Τροπολογία σε συνδυασμό με το Νόμο 
Σάλιβαν9 του 1911, που καθιστά παράνομο για έναν πολίτη να κατέχει όπλο10 χωρίς άδεια.  

Αναφορικά με την εν κρυπτώ μεταφορά όπλων (concealed weapons) δεν υπάρχει 
ομοσπονδιακός νόμος. Ωστόσο και οι 50 Πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους επιτρέποντας σε 
πολίτες να μεταφέρουν κρυμμένα όπλα με χορήγηση ειδικής άδειας. Η δικαστηριακή 
πρακτική φάνηκε να διχάζεται στο ζήτημα της συνταγματικότητας των παραπάνω νόμων 
στο πέρασμα των χρόνων. Εντούτοις τα τελευταία έτη, η απαγόρευση μεταφοράς 
κρυμμένων όπλων κρίθηκε αντισυνταγματική. 11 Οι πολιτείες καλούνται να επιλέξουν 
ανάμεσα σε δυο εξίσου ανεπαρκείς συνταγματικά κατευθύνσεις, μιας και δεν είναι δυνατή η 
απαγόρευση ταυτοχρόνως της εν κρυπτώ και της φανερής μεταφοράς όπλου12. 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τον έλεγχο της κατοχής όπλων εντός της ορίων 
της διέπεται από τις εξής δύο οδηγίες: Οδηγία 91/477/ΕΟΚ και την οδηγία 2008/51/ΕΚ. 
Οι βασικότερες αιτίες θέσπισής τους ήταν η εδραίωση ενωσιακής εμπιστοσύνης και η 
διευκόλυνση της διακίνησης των όπλων. Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υιοθέτησε το Άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στη 
παραγωγή και μεταφορά όπλων13. Με τις παρούσες διατάξεις ορίζονται οι κατηγορίες των 
όπλων14, τι νοείται ως όπλο15 καθώς και οι προϋποθέσεις πώλησής τους16. Κάθε διακινούμενο 
όπλο οφείλει να φέρει σήμανση και να καταχωρείται σε εθνικές βάσεις δεδομένων. 

Σημαντική διάταξη της Οδηγίας αποτελεί το Άρθρο 5, σύμφωνα με το οποίο ο 
κάτοχος απαιτείται να είναι 18 ετών με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, να διαθέτει την 
απαιτούμενη άδεια και να μην αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

                                                           
9https://scholar.google.com/scholar_case?case=6595725860193302445&hl=en&as_sdt=6&as_vis=1&oi
=scholarr 
10 Οποιοδήποτε όπλο, περίστροφο ή οποιοδήποτε πυροβόλο σε μέγεθος που μπορεί να απασφαλιστεί από 
άτομο. 
11 Υποθέσεις: Bliss vs. Commonwealth 1822 - κρίθηκε αντισυνταγματική η απαγόρευση, Aymette vs. State 
1840, State vs. Chandler 1848, State vs. Reid 2008- κρίθηκε συνταγματική η απαγόρευση μεταφοράς, ωστόσο 
μεταγενέστερη απόφαση  βασιζόμενη στην υπόθεση Reid έκρινε ότι η απαγόρευση μεταφοράς κρυμμένων 
όπλων ήταν αντισυνταγματική. 
12 Heller vs. Columbia 2008 - ζήτημα αυτοάμυνας 
13 Άρθρο 10: Γενικές προϋποθέσεις για την εξαγωγή, εισαγωγή και μεταφορά αδειοδοτημένων και 
εξουσιοδοτημένων συστημάτων. 
14 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως "πυροβόλα όπλα" νοούνται: Κατηγορία Α - Απαγορευμένα 
πυροβόλα όπλα, Κατηγορία Β - Πυροβόλα όπλα για τα οποία απαιτείται άδεια, Κατηγορία Γ - Πυροβόλα 
όπλα για τα οποία απαιτείται δήλωση, Κατηγορία Δ - Λοιπά πυροβόλα όπλα. 
15Ως “πυροβόλο όπλο” νοείται οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη το οποίο εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο 
να εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας 
εκρηκτικής ύλης, εκτός εάν εξαιρείται για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο μέρος ΙΙΙ του 
παραρτήματος Ι. Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται σε κατηγορίες στο μέρος II του παραρτήματος I. Για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θεωρείται ότι ένα αντικείμενο μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει 
σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης. 
16Ως “οπλοπώλης” νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική 
δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, μίσθωση, επισκευή 
ή μετατροπή πυροβόλων όπλων, μερών τους και πυρομαχικών.»· 
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Στόχος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι η σύνδεση όπλου και κατόχου, καθώς και η 
αναφορά τόσο των στοιχείων αυτού όσο και των ιδιαίτερων στοιχείων κάθε όπλου. 

Το ενωσιακό δίκαιο προβλέπει επίσης το θεσμό του European Firearm Pass17, το 
οποίο χορηγείται από τα κράτη για πέντε έτη με δυνατότητα επέκτασης σε πολίτες που 
έχουν ήδη νόμιμη άδεια18. Η εμπορία και η διακίνηση όπλων εντός της Ένωσης 
πραγματοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις: αναφορά ονόματος και διεύθυνσης πωλητή 
και αγοραστή, αριθμό και εξατομικευμένα στοιχεία των όπλων καθώς και λεπτομέρειες 
μεταφοράς. Τα κράτη υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα 
διακινούμενα όπλα και να πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους στις μεταφορές αυτών εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλήγοντας, κάθε κράτος-μέλος έχει την αρμοδιότητα να θεσπίσει 
αυστηρότερους περιορισμούς στην οπλοκατοχή και διακίνηση19. 
 
Πολιτική διάσταση 
 

Σε πολιτικό επίπεδο, στις Η.Π.Α., το κλίμα που επικρατεί όσον αφορά την 
οπλοκατοχή είναι αρκετά τεταμένο. Οι δύο ισχυρές πολιτικές δυνάμεις, οι Δημοκρατικοί 
και οι Ρεπουμπλικάνοι, υποστηρίζουν το δικαίωμα στην οπλοκατοχή όπως ορίζεται από την 
Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος, ερμηνεύοντας το όμως από διαφορετική σκοπιά. 
Από τη μία πλευρά, οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν πως κάθε Αμερικάνος πολίτης πρέπει να 
είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένεια του και την ιδιοκτησία του, 
κρίνοντας την οπλοκατοχή ως βασικό δικαίωμα του. Παρόλα αυτά, δεν προτρέπουν κάθε 
Αμερικάνο να οπλοφορεί, αλλά αντιτίθενται στη πρακτική των Δημοκρατικών να 
επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα ελέγχων20.  

Από την άλλη, οι Δημοκρατικοί αναγνωρίζουν και αποδέχονται την Δεύτερη 
Τροπολογία με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και βελτιώσεις, όπως το «background check» 
του εκάστοτε ατόμου και την αναθεώρηση της κείμενης νομοθεσίας,. Έρεισμα της 
ιδεολογικής διαφοροποίησης μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων συνιστούν οι θέσεις και οι 
πρακτικές των δύο τελευταίων προέδρων των Η.Π.Α.. Ειδικότερα, ο George W.Bush, που 
προερχόταν από το κόμμα των ρεπουμπλικάνων, όντας κυβερνήτης του Τέξας τo 1995 
θεσμοθέτησε την ελεύθερη οπλοφορία. Αντίθετα, ο Barack Obama ηγήθηκε της 
πρωτοφανούς προσπάθειας να εγκαθιδρυθούν αυστηρότεροι έλεγχοι στην οπλοκατοχή. 

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις 
που έλαβαν χώρα σε Παρίσι και Βρυξέλλες, προσπαθεί να θέσει αυστηρότερα νομοθετικά 
όρια. Σε συλλογικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει κατευθυντήριες γραμμές στα 
καθ’ ύλη αρμόδια υπουργεία των κρατών-μελών. Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα του 
Ευρωβαρόμετρου του 201321 , σύμφωνα με τα οποία μόνο 1 στους 10 ήταν ή είναι κάτοχος 
όπλου. Συγκεκριμένα, η πολιτική ηγεσία της Μ. Βρετανίας, μετά το περιστατικό του 1996 
στη Σκωτία22, θεώρησε ως αδήριτη ανάγκη την εφαρμογή μιας άτεγκτης πολιτικής. Για αυτό 

                                                           
17Το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου δεν μεταβιβάζεται και επ’ αυτού αναγράφονται το ή τα πυροβόλα 
όπλα που κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχος του δελτίου. Το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο 
πρέπει να έχει πάντοτε στην κατοχή του το δελτίο και κάθε μεταβολή της κατοχής ή των χαρακτηριστικών του 
πυροβόλου όπλου, καθώς και ενδεχόμενη απώλεια ή κλοπή του, πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο.». 
18Όπως η Αυστρία και η Γαλλία με 38.000 άδειες σε αντίθεση με την Ιταλία με 20.000. 
19Άρθρο 5, παρ. 2 – Συνθήκη της Ε.Ε. : «Σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, η Ένωση ενεργεί 
μόνον εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη-μέλη με τις συνθήκες για την επίτευξη 
των στόχων που οι συνθήκες αυτές ορίζουν. Κάθε αρμοδιότητα, η οποία δεν απονέμεται στην ένωση με τις 
συνθήκες, ανήκει στα κράτη-μέλη.» 
20

 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/04/fact-sheet-new-executive-actions-reduce-
gun-violence-and-make-our (08/04/2016) 
21Το Ευρωβαρόμετρο θεσμοθετήθηκε για διεξαγωγή ερευνών στην Ε.Ε. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 
2013, το θέμα της έρευνας ήταν Firearms in the E.U. με βασικά σημεία την κατοχή όπλου, την παράνομη 
πώληση όπλων και τα σχετικά εγκλήματα και την ρύθμιση της απόκτησης, κατοχής και μεταφοράς τους. 
22Dumblane massacre, 13 Μαρτίου 1996 σε σχολείο με 16 νεκρούς από τον ένοπλο Thomas Hamilton. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/04/fact-sheet-new-executive-actions-reduce-gun-violence-and-make-our
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/04/fact-sheet-new-executive-actions-reduce-gun-violence-and-make-our
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το λόγο, απαγόρευσε ολοκληρωτικά την κατοχή και χρήση των περίστροφων, ακόμα και 
στο Αστυνομικό Σώμα, ενώ περιόρισε την χρήση πυροβόλων όπλων για δραστηριότητες 
όπως είναι το κυνήγι, η σκοποβολή κλπ. Σύμφωνη με αυτήν την πρακτική είναι και η 
Γαλλία. Παρόλα αυτά, μετά τα τελευταία τρομοκρατικά γεγονότα παρατηρείται μια 
εκτεταμένη αμφισβήτηση, τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από τον υπόλοιπο 
κόσμο, ως προς την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Στον αντίποδα βρίσκεται η 
Γερμανία, μαζί με την Αυστρία, την Φινλανδία και τη Σλοβακία οι οποίες εκφράζουν 
αντιρρήσεις πάνω σε αυτή την επικείμενη αλλαγή πολιτικής από την Ε.Ε.  
 
Η δικαιολογητική βάση του gun control 
 

Από ιστορικής απόψεως, στις Η.Π.Α., η κατοχή όπλων αποτελεί μακρά παράδοση 
με καταβολές στο αποικιοκρατικό καθεστώς, στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Βορείων και 
Νοτίων, στο ιδεολογικό υπόβαθρο και στη νοοτροπία που έχει τις ρίζες της στους Ιδρυτές 
του Νέου Κόσμου. Πιο συγκεκριμένα τον 18ο αιώνα, οι «Scotch-Irish» μετακινήθηκαν και 
εγκαταστάθηκαν στην ενδοχώρα των Η.Π.Α., μεταφέροντας έτσι την πολεμοχαρή 
κουλτούρα τους, την οποία ενστερνίστηκαν τα νέα μεταναστευτικά ρεύματα, με αποτέλεσμα 
να κυριαρχήσει. Από γεωγραφική σκοπιά, στους κατοίκους των κλειστών κοινωνιών 
απομονωμένων περιοχών της υπαίθρου δημιουργείται η ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια, 
με την απόκτηση και χρήση όπλου. 
  Στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τα έθνη-κράτη που δημιουργήθηκαν μετά από αιματηρές 
συγκρούσεις, αποφάσισαν να αφοπλίσουν τους πολίτες τους και να γίνουν τα ίδια υπεύθυνα 
για την ασφάλεια των πολιτών τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά και την έντονη αστικοποίηση της Ευρώπης, δεν δημιούργησε στους πολίτες 
το αίσθημα της απομόνωσης και συνεπώς την ανάγκη οπλοκατοχής.  

O κυριότερος λόγος αυτής της «ροπής» προς την οπλοκατοχή αποτελεί το αίσθημα 
της ανασφάλειας το οποίο υπάρχει σε διαφορετικό βαθμό στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Το 
αίσθημα αυτό εντείνεται και λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, των κοινωνικών 
ανισοτήτων και του ρατσισμού. Για παράδειγμα, στο Τέξας, το οποίο συνορεύει με το 
Μεξικό και υπάρχουν αυξημένες μεταναστευτικές ροές, παρατηρούνται τα μεγαλύτερα 
ποσοστά οπλοκατοχής στις Η.Π.Α. Επιπρόσθετα, οι τρομοκρατικές επιθέσεις που κατά 
καιρούς πραγματοποιούνται, με κυριότερες την 11η Σεπτεμβρίου, το Παρίσι και τις 
Βρυξέλλες, διογκώνουν τα αισθήματα φόβου και ανασφάλειας δημιουργώντας στους πολίτες 
την ψευδαίσθηση ότι η κατοχή όπλου δύναται να λειτουργήσει αποτρεπτικά. 

Αξιοσημείωτη είναι η πίεση που ασκούν τα lobbies στις κυβερνήσεις επηρεάζοντας 
τις πολιτικές πρακτικές. Στη Γερμανία πρόσφατα, ύστερα από πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την επίρρωση των μέτρων ελέγχου της οπλοκατοχής, κλήθηκαν οι 
εκπρόσωποι των German Gun Club Lobbyists23 από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν 
πιέσεων, με σκοπό τη συζήτηση ένεκα της εναντίωσης τους στις επικείμενες αλλαγές. Εκ του 
αποτελέσματος κρίθηκε ότι και η ίδια η Κυβέρνηση, μέσω της σιωπηρής της αποδοχής, 
κρατάει μια επιφυλακτική στάση ως προς την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων.  
Συγχρόνως, το NRA (National Riffle Association) συνιστά ένα από τα πιο ισχυρά lobbies 
των Η.Π.Α.. Διαθέτει σημαντικά ερείσματα στα νομοθετικά σώματα χρηματοδοτώντας 
βουλευτές, κυρίως του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, προκειμένου να καταψηφίσουν νόμους 
για έλεγχο της οπλοκατοχής. Λεπτομερέστερα, από το 2008 μέχρι το 2014, δαπανήθηκαν 
58 εκατομμύρια δολάρια γι’ αυτό το σκοπό.  

Εκτιμάται ότι, το 2013 στις Η.Π.Α ,250.000 εργαζόμενοι απασχολούνταν στην 
βιομηχανία όπλου, με την ετήσια οικονομική της δραστηριότητα να ανέρχεται στο ποσό 
των 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα η κατασκευή όπλων αυξήθηκε σε ποσοστό 

                                                           
23BVS – Germany’s Association of Ranges, DJV - German Hunting Association. Πηγή: Deutsche Welle, 
B.,Knight, 08/04/2016  
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220 % σε σχέση με το 2003. Σήμερα, υπολογίζεται ότι οι πωλητές όπλων ανέρχονται στους 
140.000 ,αριθμός δεκαπλάσιος από τους εργαζόμενους στα Mc Donald’s. Παρά το γεγονός 
λοιπόν, ότι οι Αμερικάνοι έχουν θρηνήσει αρκετά θύματα από τέτοιες επιθέσεις η 
πλειοψηφία του Κογκρέσου αρνείται να δεχθούν να λάβουν μέτρα κατά της οπλοκατοχής. H 
πολιτεία σαφώς δεν είναι ώριμη ακόμα να λάβει σοβαρά μέτρα για τον έλεγχο των όπλων.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα που καταδεικνύουν την καίρια προβληματική, στην 
Ευρώπη, είναι η επίθεση στο δευτεροβάθμιο σχολείο του Winnenden στην Γερμανία το 
2009 με 13 θύματα και 7 τραυματίες και στην Νορβηγία το 2011 από τον Anders Behring 
Breivik, με 67 θύματα και 110 τραυματίες. Το 201424 στις Η.Π.Α. 88,8 άνθρωποι στους 100 
κατείχαν όπλο. Παρόλο που οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, 
35-50% της χώρας κατέχει όπλα σύμφωνα με το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων καθώς, 
εκτιμάται ότι ο μέσος κάτοχος διαθέτει πάνω από ένα. Κατά την τελευταία δεκαετία 
περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα ένοπλης βίας. Πολλά 
από αυτά τα εγκλήματα διαπράχθηκαν από ανθρώπους που δε θα έπρεπε να δύνανται να 
αγοράσουν όπλο. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στις αμερικανικές κοινότητες έχουν 
διαπράξει αυτοκτονία25 με πυροβόλο όπλο. Ακόμη, πάρα πολλά παιδιά σκοτώνονται είτε 
από την αμελή φύλαξη των όπλων από τους γονείς είτε από επιθέσεις, όπως συνέβη στο 
Sandy Hook Elementary School του Κονέκτικατ στις ΗΠΑ, με 28 θύματα και 2 
τραυματίες. 

Το «Gun control» είναι φλέγον θέμα που τοποθετείται στη μέση μιας διελκυστίνδας. 
Μήπως όμως, μετά από τις ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται και από τα δύο άκρα και 
χωρίς την απαραίτητη προσοχή καταλήξει να μετατραπεί από παιχνίδι σε βασανιστήριο του 
Προκρούστη; Τελικώς ένα κράτος δικαίου σε ποιο δικαίωμα πρέπει να δίνει βαρύτητα; Σε 
αυτό της αυτοάμυνας ή σε αυτό της δημόσιας ασφάλειας; 
 

                                                           
24Έκθεση του ATF 2014 : Wyoming: 195.7 firearms per 1,000 people. District of Columbia: 66.4 firearms 
per 1,000 people. Arkansas: 41.6 firearms per 1,000 people. New Mexico: 40.5 firearms per 1,000 people. 
Virginia: 30.1 firearms per 1,000 people .Idaho: 24.2 firearms per 1,000 people. Alabama: 20 firearms per 
1,000 people. Nevada: 19.5 firearms per 1,000 people. Alaska: 15.2 firearms per 1,000 people. 
Louisiana: 15.1 firearms per 1,000 people. 
25 Σημειώνεται ότι βάση του National Hospital Ambulatory Medical Care Survey του 2011, διαπράχθηκαν 
21.175 αυτοκτονίες με όπλα (6,7 στους 100.000). 


