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Κρήτης, πριν οι Βενετοί καταφέρουν να την ελέγξουν οριστι-
κά (1211), ήταν Γενουάτες πειρατές υπό τον Enrico Pescatore, 
Κόµη της Μάλτας. 

Η Κρήτη αποτέλεσε µια από τις σηµαντικότερες υπερπόντιες 
κτήσεις της Βενετίας καθ’όλη τη διάρκεια της επικυριαρχίας 
της (1211-1669) πριν πέσει σε οθωµανικά χέρια. Η βενετική 
κυριαρχία µπορεί να διακριθεί σε τρεις µεγάλες φάσειςa. Η 
πρώτη (1211-1366) χαρακτηρίζεται από σταδιακή εγκατάστα-
ση κοινοτήτων εποίκων και φεουδαρχικού συστήµατος. Το 
νησί είχε διαιρεθεί σε 132 ιπποτικά φέουδα (feudi di cavalleria) 
προορισµένα για ευγενείς, και 408 φέουδα του πεζικού (feudi di 
serventeria) για τους στρατιωτικούς του πεζικούb. Βενετοί και 
Κρητικοί είχαν απροκάλυπτα εχθρικές σχέσεις µεταξύ τους 
οι οποίες εκδηλώθηκαν σε πολλές µεγαλύτερες ή µικρότερες 
επαναστάσεις. Η µακρόχρονη κατάκτηση όµως έφερε σταδια-
κά τις δυο κοινότητες σε στενότερη επαφή µε αποκορύφωµα 
την αποκαλούµενη «αποστασία του Αγίου Τίτου» (1363-1366), 
όταν βενετικής καταγωγής ευγενείς του νησιού εξεγέρθηκαν 
µαζί µε γηγενείς κατοίκους ενάντια στην Βενετία. 

Παρότι το κίνηµα καταπνίγηκε από τη Βενετία, διαµορφώ-
θηκε ένα είδους τοπικής συνείδησης και σε συνδυασµό µε την 
εµφάνιση της οθωµανικής απειλής Κρήτες και Βενετοί έκαναν 
αµοιβαίες παραχωρήσεις και η βενετική κυριαρχία σταθερο-
ποιήθηκε. Έτσι, η διάθεση προσέγγισης, η ειρήνευση και η 
οικονοµική άνθηση, αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία που χαρα-
κτήρισαν την δεύτερη περίοδο (1366-1453). 

Η οριστική κατάλυση του Βυζαντίου στέρησε τους ελληνι-
κούς πληθυσµούς από πολιτικό σηµείο αναφοράς, έτσι η τρίτη 
φάση (1453-1669) χαρακτηρίστηκε από σύσφιξη σχέσεων η 
οποία κορυφώθηκε σε πολιτισµικό επίπεδο σε µια εντυπωσια-
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στην ανθρωπότητα δυο πολύ σπουδαίους πολιτισµούς, τον 
Μινωικό και τον Βενετοκρητικό. Ο Μινωικός, στην κορύφω-
ση της ακµής του (1700-1450 π.Χ.) επιβλήθηκε σε όλο το Αρ-
χιπέλαγος. Τρεις χιλιετίες αργότερα (1450-1650 µ.Χ.), η άµεση 
επαφή µε την πνευµατική ζωή της Ιταλικής χερσονήσου γονι-
µοποίησε µια από τις πιο παραγωγικές περιόδους της Ιστορίας, 
που αποκλήθηκε και «Κρητική Αναγέννηση».

Η Βενετία, το άλλοτε ταπεινό ψαροχώρι στο µυχό της Αδρι-
ατικής, αναδείχθηκε σε ισότιµο συνοµιλητή της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας και κυριάρχησε στη Μεσόγειο από τον 13ο 
µέχρι και τον 17ο αιώνα, χρονική περίοδος κατά την οποία κα-
τείχε και διοίκησε την Κρήτη. 

Το 1203 ο πρίγκιπας Αλέξιος ∆’ πρόσφερε την Κρήτη ως δώ-
ρο στον Βονιφάτιο Μονφερατικό (Bonifacio I del Monferrato), 
µε στόχο την υποστήριξή του στην αποκατάσταση του πατέ-
ρα του και έκπτωτου Αυτοκράτορα Ισαακίου Β’ Αγγέλου. Η 
«εκτροπή» της ∆’ Σταυροφορίας προς την Κωνσταντινούπο-
λη (1204) εγκαινίασε αφενός στην Βασιλεύουσα µια βραχύβια 
Λατινική Αυτοκρατορία (1204-1261) και αφετέρου σε πολλές 
περιοχές του ελλαδικού χώρου, µε προεξάρχουσα την Κρήτη, 
µια µακραίωνη ιστορική εποχή γνωστή στις µέρες µας ως «Βε-
νετοκρατία». Παρότι οι Σταυροφόροι αναγνώρισαν στον Μον-
φερατικό το δικαίωµα της κατάληψής της, αυτός προτίµησε 
να την εκχωρήσει στους Βενετούς (Refutatio Cretae) έναντι 
του ευτελούς ποσού των χιλίων αργυρών µάρκων. 

Φάσεις της Βενετοκρατίας στην Κρήτη 
Στην πραγµατικότητα οι πρώτοι Λατίνοι κατακτητές της 

Κρήτη

Η αστυνόµευση 
στη Βενετοκρατούµενη
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κή ώσµωση µε εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσµατα, ιδιαίτερα 
στη Ζωγραφική, στην Αρχιτεκτονική και στη Λογοτεχνία. 

Η Ανώτατη Βενετική ∆ιοίκηση
Κυριαρχία σηµαίνει και οργάνωση διοικητικών θεσµών. Έτσι, 

αρχικά το νησί ονοµάστηκε Βασίλειο της Κρήτης (Regno di Candia 
ή Regnum Cretae) και χωρίστηκε σε έξι εξαρχίες (sestieri)c, όχι 
µόνο κατά το πρότυπο της µητρόπολης, αλλά και υιοθετώντας 
τα αντίστοιχα ονόµαταd. Αργότερα, τον 14ο αιώνα, χωρίστηκε 
σε τέσσερα διαµερίσµατα (territori)e και αυτά µε τη σειρά τους σε 
καστέλια ή καστελλανίες (castelli, castellanie)f. 

Κατά την προσφιλή τακτική της Βενετίας να καταµερίζει την 
εξουσία προκειµένου να αποφευχθεί συσσώρευση προσωπικής 
εξουσίαςg, όλοι οι θεσµοί στις κτήσεις ήταν έτσι ρυθµισµένοι 
ώστε να αποφεύγονται πιθανές τάσεις αυτονοµίαςh. Βασισµένη 
στην εµπειρία της η µητρόπολη εγκατέστησε ένα σύστηµα αυ-
στηρού ελέγχου των αξιωµατούχων τηςi. 

Στην πρώτη φάση, στην κορυφή της πυραµίδας ήταν ο ∆ούκας 
της Κρήτης, ο σπουδαιότερος από τους κυβερνήτες που έστελνε η 
Βενετία στις αποικίες τηςj. Μαζί µε δυο Συµβούλους (Consiliari) 
αποτελούσαν την Κυβέρνηση (Regimen). Εκτός του Χάνδακα (ή 
Κάστρο, το σηµερινό Ηράκλειο), έδρα της κυβέρνησης, στα άλλα 
διαµερίσµατα την εξουσία είχαν οι Ρέκτορες (Rettori), εκτός της 
περιοχής των Σφακίων, λόγω συνεχών αναταραχών, όπου διοι-
κούσε Προβλεπτής (Provveditor). Από το 1367, µετά την αποστα-
σία του Αγίου Τίτου, καθήκοντα γενικού στρατιωτικού διοικητή 
ασκούσε ο Γενικός Καπετάνιος (Capitano General ή Grande) και 
κατά περιόδους η Βενετία έστελνε έναν Γενικό Προβλεπτή, Σύν-
δικό ή Ανακριτή (Provveditor General, Sindaco, Inquisitor) µε 
σηµαντικές, κατ’αρχήν στρατιωτικές, αρµοδιότητεςk. 

Η έννοια της αστυνόµευσης πριν τον ∆ιαφωτισµό. 
Μέχρι οι ιδέες του ∆ιαφωτισµού να ξεπεράσουν τα ευρωπαϊκά 

σύνορα και να διαδοθούν σε όλη την υφήλιο, τα «αστυνοµικά» 
καθήκοντα εκτελούνταν από ένα πλήθος παραγόντων. Η ειδο-
ποιός διαφορά όµως στην άσκηση των καθηκόντων τους ήταν ο 
χαρακτήρας και η κατεύθυνση των δράσεων που αναλάµβαναν. 
Βασική επιδίωξή τους ήταν ο απόλυτος έλεγχος κάθε δραστηρι-

ότητας εκ µέρους του ηγεµόνα µε στόχο την εδραίωση και 
την κατά το δυνατό ενδυνάµωση και επέκταση της ισχύος 
του. 

Πριν από τη Γαλλική Επανάσταση δεν υπήρχαν πολίτες 
αλλά υπήκοοι και στην Ευρώπη, ακόµα και στις ισχυρές µο-
ναρχίες, η εξουσία ήταν κατακερµατισµένη σε ένα σύστηµα 
υποτελών, αλλά αυτοτελών, ευγενών οι οποίοι ενεργούσαν 
εν ονόµατι του µονάρχη κινούµενοι κατά κανόνα από ταπει-
νά ελατήρια. Το κράτος ταυτιζόταν µε τον µονάρχη ο οποίος 
ήταν πηγή κάθε δικαίου και κάθε διοικητικής αρχής και η 
εξουσία του είχε θεϊκή προέλευση (Rex Lex)l. Η παροιµιώδης 
φράση “L’ιtat c’est moi”m, που αποδίδεται στον Λουδοβίκο 
Ι∆’ (Louis XIV, 1638-1715), όσο αλαζονική και αν ακούγεται 
ήταν χαρακτηριστική της νοοτροπίας διακυβέρνησης για 
πολλούς αιώνες. Όλος ο «κρατικός µηχανισµός» ήταν ένα 
corpus στη διάθεση του ηγεµόνα που σκοπούσε στη διατή-
ρηση, αν όχι στην επαύξηση, της ισχύος του. 

Συχνά, κυρίως στις πόλεις, οι κοινωνίες ήταν διαιρεµένες 
και οργανωµένες σε «σώµατα», στα οποία και είχαν ανατεθεί 
πολλά διοικητικά και δικαστικά καθήκονταn. Για παράδειγ-
µα, εµπορικές συντεχνίες έθεταν πολύ αυστηρούς όρους σε 
όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων τους και ήταν εξουσι-
οδοτηµένες να λαµβάνουν πέρα από ελεγκτικά ακόµα και 
κυρωτικά µέτρα για να τους κατοχυρώσουν. Τα περιθώρια 
και η έκταση λήψης των µέτρων αυτών τελούσαν υπό την 
αναβλητική αίρεση της έγκρισης του ηγεµόνα, ο οποίος µε 
τον τρόπο αυτό χορηγούσε το απαραίτητο κύρος στους εν-
διαφερόµενους, τους έδινε ισχύ και ταυτόχρονα εξασφάλιζε 
την υπακοή τους και τις προσόδους που τον ενδιέφεραν. 

Τα διάφορα επίπεδα δικαιοδοσίας, ιδιαίτερα όσον αφορά 
στην απονοµή της δικαιοσύνης και στην είσπραξη των 
φόρων, γίνονταν συχνά αντικείµενο συνδιαλλαγής και η 
παραχώρησή τους δηµιουργούσε δεσµούς πίστης και πελα-
τείας. Τα παραχωρητικά διατάγµατα περιέβαλλαν τις συνή-
θεις αυθαιρεσίες των αποδεκτών τους µε τον απαραίτητο 
µανδύα νοµιµότητας και εν ανάγκη, χάρη και στη βοήθεια 
µιας στρατιωτικής φρουράς έκαµπταν κάθε αντίσταση των 
υπηκόων. Οι επικράτειες συχνά διαιρούνταν σε χωροδε-
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χους οι αρμοδιότητες των οποίων από την περιφρούρηση των 
κρατικών απορρήτων διευρύνθηκε στην ποινική διερεύνηση 
των εγκλημάτων των ευγενώνv. Οι Κρατικοί Ανακριτές είχαν 
θητεία ένα χρόνο και δεν μπορούσαν να επανεκλεγούν αμέσως, 
ως αντιστάθμισμα της τεράστιας εξουσίας τουςw. 

Από τον κατάλογο με τα Αρχεία του Κράτους της Βενετίας 
(Archivio di Stato di Venezia)x διαπιστώνεται η ύπαρξη και 
άλλων αξιωμάτων με αστυνομικά καθήκοντα, όπως οι Προ-
νοητές επί των Φόρων (Provveditori Sopra Dazi, 1501), είδος 
λιμενικής αστυνομίας για τον έλεγχο των υπαλλήλων συλλο-
γής των φόρων και των αλλοδαπών που επιβιβάζονταν στα 
βενετικά πλοία, οι Προνοητές για την Υγεία (Provveditori e 
Sopraprovveditori Alla Sanitΰ, 1486), για τον έλεγχο οποιου-
δήποτε παράγοντα που θα μπορούσε να απειλήσει τη δημόσια 
υγεία, όπως η πορνεία, τα ξενοδοχεία κ.λ.π. 

Αστυνομικά καθήκοντα στη βενετοκρατούμενη Κρήτη.
(α) Η Πολιτοφυλακή της Κρήτης. 

Χάρη κυρίως στις εκθέσεις (relazioni) που υποβάλλονταν 
τακτικά στη Μητρόπολη από τους αξιωματούχους της, μα-
θαίνουμε και αρκετές συγκεκριμένες πληροφορίες για την 
επίτευξη της ασφάλειας και της ευταξίας. Το ενδιαφέρον εστι-
αζόταν περισσότερο στην εξωτερική ασφάλεια, κατά συνέπεια 
στη στρατιωτική προπαρασκευή της άμυνας της Κρήτης αφού 
οι απειλές ήταν διαρκείς, είτε από τους Οθωμανούς είτε από 
πειρατές. Παρότι η δημιουργία τακτικού στρατού φόβιζε την 
Γαληνότατη για το ενδεχόμενο κατάληψης της εξουσίας δια 
της βίας, το κόστος διατήρησης ενός μισθοφορικού σώματος 
στις αποικίες κατέστησε επιβεβλημένη την εγκαθίδρυση του 
θεσμού της Πολιτοφυλακήςy. 

Έτσι, ενώ τη βασική φρουρά (militia, milizia ή guardia) απο-
τελούσαν νεαροί Βενετοί και μισθοφόροι, συγκροτήθηκε ένα 
σύστημα στρατιωτικών σωμάτων από ντόπιους (cernidiz ή 
ordinanze), εν είδει υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, με 
κύρια αποστολή τη φύλαξη των παραλίων και άλλων οχυρών 
περιοχών, καθώς και η αντιμετώπιση ενδεχόμενης εσωτερικής 
αναταραχήςaa. Καθώς όμως δημιουργήθηκε ένα σώμα οπλι-
σμένων ανδρών, εκτός από τη σωματική τους υγεία και ρώμη 
ήταν αναγκαία και η νομιμοφροσύνη τους και τα φιλοβενετι-
κά τους αισθήματαab. Τα προσόντα αυτά νομοτελειακά τους 
παραχωρούσε καθήκοντα και αρμοδιότητες σε διάφορους άλ-
λους τομείς, όπως η χωροφυλακή, η αγροφυλακή (cernidi della 
campagna), η αγορανομία και το τελωνείο, όποτε και εφόσον 
ανέκυπτε ανάγκηac. 

Προτού πάντως ταυτιστεί με την φρουρά, στα πρώτα χρόνια 
της βενετοκρατίας, οι όροι militia και cavallaria αποδίδονταν 
στο ιπποτικό τιμάριο, αγρόκτημα ή χωριό, το οποίο δινόταν σε 
ευγενείς Βενετούς με αντάλλαγμα την υποταγή του και την 
παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών, ενώ εάν δινόταν σε κατώτε-
ρο αξιωματικό αποκαλούνταν sergentariaad. Από τον Κανονι-
σμό της Militia του 1588, ξεχωρίζουμε τις «αστυνομικές» αρμο-
διότητες της νυχτερινής περιπολίας και της «στρατονομίας»: 

«[51] Και για να αποφεύγεται η διατάραξη της τάξης που θα 
μπορούσε να γίνει τη νύχτα, οι καπετάνιοι, που είναι επικεφα-

σποτείες στις οποίες επιλέγονταν ευγενείς με δικαιώματα την 
απονομή της δικαιοσύνης και της τήρησης της τάξης για τους 
κατοίκουςo. Μόνο που τήρηση της τάξης ουσιαστικά σήμαινε 
καταστολή σε κάθε ανυπακοή έναντι της βούλησης του χω-
ροδεσπότη και απονομή δικαιοσύνης σήμαινε τιμωρία για τον 
ίδιο λόγο. 

Εν κατακλείδι, η έννοια της αστυνόμευσης χαρακτηριζόταν 
από την ίδια φιλοσοφία, ήταν θεραπαινίδα του απόλυτου μο-
νάρχη. Στην Βενετία βέβαια δεν υπήρχε μοναρχικό καθεστώς 
αλλά ένα ολοχαρχικού χαρακτήρα πολίτευμα όπου ηγεμόνευ-
αν κατά κάποιο τρόπο τα εμπορικά συμφέροντα της «Γαλη-
νότατης» με πολύπλοκες διοικητικές και ελεγκτικές δομές 
προκειμένου να αποφεύγεται η συσσώρευση της ισχύος σε ένα 
πρόσωπο. 

Φυσικά, δεν υπήρχε αστυνομική δύναμη, με τη σύγχρονη 
έννοια. Η εμφάνιση ένστολων και πολιτικά αμερόληπτων σω-
μάτων, προορισμένα τόσο για την πρόληψη όσο και για την 
καταστολή του εγκλήματος στη βάση της αρχής της ισονομί-
αςp είναι παράγωγο της Γαλλικής Επανάστασης. Μέχρι τότε η 
έννοια της αστυνόμευσης δεν ήταν ταυτόσημη με τη σημερινή 
έννοια του θεσμού αλλά σήμαινε την καλή διευθέτηση των το-
πικών ζητημάτων, προσλαμβανόταν δηλαδή με την ετυμολο-
γική της σημασία (ἄστυ + νέμω > αστυνομία > policeq). 

Αστυνομικοί θεσμοί στη Βενετία. 
Γενικά, η Βενετία προσάρμοζε τους θεσμούς της στις ανάγκες 

των κτήσεών της. Η ίδια αρχικά είχε αναθέσει την αστυνόμευ-
ση στους Αρχηγούς των Ενοριών (Capi di Contrada), οι οποίοι 
διορίζονταν και εποπτεύονταν από τον Δόγη και το Συμβούλιό 
του. Είχαν ευρύτερα καθήκοντα, όπως ο υπολογισμός των φό-
ρων, η απογραφή των αρρένων και η επιτήρηση των καπηλει-
ών και των ξένωνr. Αργότερα, οι Signori di Notte (Κύριοι της 
Νύκτας) ανέλαβαν πολλά από τα αστυνομικά καθήκοντά τους, 
όπως η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των αποφά-
σεων του Δούκικου Συμβουλίου και γενικότερα η εφαρμογή 
των κανονισμών, υποβοηθούμενοι από 100-120 «αστυφύλα-
κες» (custodi dei sestieri), ενώ συχνά υπήρχε ανταγωνισμός 
με τους Capi σε περιπτώσεις επαλληλίας στην εφαρμογή της 
νομοθεσίας, όπως στον έλεγχο των καπηλειώνs. 

Σε μια κατ’εξοχήν εμπορικά προσανατολισμένη πολιτεία 
όπως ήταν η Βενετία, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν αξιω-
ματούχοι επιφορτισμένοι με αγορανομικά καθήκοντα. Οι Αγο-
ρανόμοι (Giustizieri), οι οποίοι διορίζονταν από τον Δόγη κα 
αστυνόμευαν τις αγορές, τηρούσαν τα μέτρα και τα σταθμά, 
έλεγχαν ζητήματα ανταγωνισμού, επόπτευαν τη διαμόρφωση 
των τιμών, επέβαλαν πρόστιμα για τις παραβάσεις επί των ζη-
τημάτων αρμοδιότητάς τους και έλεγχαν τις συντεχνίεςt. 

Υπέρτατο αστυνομικό όργανο ήταν το Συμβούλιο των Δέκα, 
το οποίο επαγρυπνούσε για την ασφάλεια του κράτουςu και 
επόπτευε κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει υπό 
αμφισβήτηση το πολίτευμα και την τάξη, ένα είδος επιτροπής 
κρατικής ασφάλειας δηλαδή. Άμεσα συνδεδεμένη με το Συμ-
βούλιο των Δέκα ήταν η τριμελής επιτροπή των Κρατικών 
Ανακριτών (Inquisitori di Stato). Επρόκειτο για αξιωματού-
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λής των φρουρών των εκλαμπρότατων κ.κ. Γενικού Προβλεπτή 
και του Μεγάλου Ναυάρχου, οφείλουν, την ώρα που θα τους ορί-
σει ο υποφρούραρχος, να βγάλουν στην πόλη τον αριθμό εκείνο 
των στρατιωτών που λέγεται pattuglia, κατά την εντολή που θα 
τους δοθεί. Και αυτοί, βαδίζοντας στους δρόμους, δημόσιους και 
ιδιωτικούς, σιωπηλοί και χωρίς θόρυβο, οφείλουν να προσέχουν 
να μη δημιουργούνται κανενός είδους σκάνδαλα. Και αν βρουν 
στρατιώτες έξω από τους στρατώνες των, οφείλουν να τους πε-
ριορίσουν στο πλησιέστερο φυλάκιο και το πρωί ν’αναφέρουν 
σχετικά στον υποφρούραρχο.»ae 
(β) Η Κύριοι της Νύκτας. 

Ένα από τα παλαιότερα αξιώματα, οι κάτοχοι του οποίου εκλέ-
γονταν ήδη από τον 14ο αιώνα μεταξύ των κατοίκων του νησιού, 
ήταν οι Domini di Notte ή Officialii de Nocte ή Signori di Notte (al 
criminal ή al civil, ανάλογα με τον χαρακτήρα των υποθέσεων). 
Σε κάθε πόλη αρχικά ήταν 4, όμως το 1392 η Βενετική Σύγκλη-
τος μείωσε τον αριθμό τους σε 3, και ασχολούνταν με ζητήματα 
τα οποία άπτονταν της δημόσιας τάξης και ασφάλειας κατά τις 
νυχτερινές ώρες, ενώ είχαν και πυροσβεστικά καθήκοντα, αλλά 
και δικαστικά, καθώς εκδίκαζαν χρηματικές διαφορές, μισθώσεις, 
ενέχυρα κ.λ.π.af 

Οι τρεις Signori di Notte του Χάνδακα προέρχονταν από Βενε-
τούς ευγενείς, σε αντίθεση με αυτούς του Ρεθύμνου οι οποίοι από 
τις αρχές του 16ου αιώνα ήταν δυνατό να εκλέγονται και από 
Κρητικούς ευγενείς, και η θητεία τους διαρκούσε ένα χρόνοag. 
Στο Χάνδακα οι 3 Βενετοί ευγενείς εκλέγονταν ή διορίζονταν επί 
τόπου μέχρι το 1350, στη συνέχεια η Βενετία άρχισε να αποστέλει 
άτομα εκλεγμένα στη μητρόπολη και από το 1387 εκλέγονταν και 
διορίζονταν στην Κρήτηah. Κάθε δυο έτη εκλέγονταν 6 signori di 
notte, 3 για το πρώτο έτος (πρώτη muda) και 3 για το δεύτερο 
(δεύτερη muda)ai. Διενεργούσαν νυκτερινές περιπολίες και επι-
λαμβάνονταν κυρίως σε μικρότερης σημασίας υποθέσεις, όπως 
σε ζητήματα δημόσιας ηθικής (π.χ. διγαμία, αποπλάνηση, κ.λ.π.), 
σε διενέξεις, τραυματισμούς, παρενοχλήσεις, κλοπές και διαταρά-
ξεις ιδιοκτησίας, κατάσβαιναν πυρκαϊές και έλεγχαν ναυτικούς 
και καταδίκους, ενώ εάν τέτοιας φύσης συμβάντα απασχολούσαν 
την επαρχία, συχνά οι Castellani ζητούσαν τη συνδρομή τους και 
διενεργούσαν έρευναaj. 
(γ) Οι αρχές της υπαίθρου. 

Οι Φρούραρχοι ή Καστελλάνοι (Castellani), ήταν επικεφαλής 
μικρών διοικητικών περιφερειών οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι 
με τη διοίκηση, την απονομή δικαιοσύνης και την άμυνα της 
Καστελλανίαςak. Στα μέσα περίπου του 14ου αιώνα στην Κρήτη 
υπήρχαν 14 καστελλανίεςal ενώ στα τέλη του 16ου αιώνα υπήρ-
χαν 8 καστέλλια στην περιφέρεια του Χάνδακα, 5 στα Χανιά, 3 
στο Ρέθυμνο και 1 στη Σητείαam. 

Αρμόδιοι αξιωματούχοι για την εποπτεία της αγροτικής ασφά-
λειας και τη δίωξη του εγκλήματος στην ύπαιθρο ήταν οι Καπε-
τάνιοι κατά των κλεπτών (Capitani contra fures ή del devedo)an. 
Καθένας τους είχε δικαιοδοσία στην περιφέρεια δυο φρουρίωνao. 
Οι αρμοδιότητές τους ανήκαν στους Καστελλάνους μέχρι τις αρ-
χές του 14ου αιώναap από τους οποίους και θα εξελέγονταν από 
τα τέλη του 16ου αιώναaq. Στο Χάνδακα ανέρχονταν σε τέσσε-
ρις έως έξι και εκλέγονταν κάθε φθινόπωρο για ένα έτος από το 

Μεγάλο Συμβούλιο της πόλης, επιλαμβάνονταν κυρίως σε 
καταγγελίες για κλοπές (querellas furtorum), εισέπρατταν 
τα σχετικά πρόστιμα και συνέβαλλαν στην ασφάλεια και 
ησυχία της υπαίθρου των κεντρικών και ανατολικών πε-
ριοχών της Κρήτης (δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τη δυτική 
Κρήτη)ar. Η εκλογή τους γινόταν ανά διετία, το πρώτο έτος 
της οποίας (πρώτη muda) αναλάμβανε Βενετός ευγενής και 
κατά το δεύτερο (δεύτερη muda) Κρητικός ευγενής, ενίοτε 
και αστός (cittadino) ή και πρόσωπο προερχόμενο από τα κα-
τώτερα κοινωνικά στρώματα (popolo)as. 

Επρόκειτο με κατοπινούς όρους για διοικητές μεταβατι-
κών αποσπασμάτων χωροφυλακής καθως ασχολούνταν 
κυρίως με την καταδίωξη των ανεπιθύμητων στοιχείων 
στις επαρχίες, τη σύλληψη ληστών και τη σύνταξη των 
σε βάρος τους δικογραφιώνat. Διέθεταν συνοδεία αρκε-
τών ιππέων (π.χ.20) και τους συνέδραμαν οι κοντόσταυλοι 
(contestabili), επικεφαλής των χωριών, με 10-15 άνδρες 
(scorte) εντοπίουςau. Πάντως φαίνεται ότι δεν έλλειπαν 
φαινόμενα αυθαιρεσιών και κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους 
τους καθώς ο Provveditor Cavalli (Προβλεπτής Καβάλλης, 
1572) θρυλλείται ότι τους αποκάλεσε ειρωνικά Capitani pro 
furibus, Καπιτάνοι αντί κλεπτώνav. 

Σταδιακά, κατά τον 16ο αιώνα, εμφανίστηκαν συμπληρω-
ματικά των Capitanei contra fures αξιώματα. Παράδειγμα, 
ο Καπετάνιος ενάντια στους εγκληματίες της περιφέρειας 
(Capitano contra li delinquenti del territorio), με 12 χωρι-
κούς (contadini) οι οποίοι απαλλάσσονταν από αγγαρείες, 
με σκοπό την καταδίωξη των εγκληματιών και την διασφά-
λιση της ειρήνης στον Χάνδακαaw. Επίσης, ο Καπετάνιος 
για να καταστρέφει τους κακοποιούς (Capitano a estripar li 
malifatosi, 1568), με δικαιοδοσία σε όλο το νησί και δικαίωμα 
επιβολής τιμωριών, βασανιστηρίων ή ατιμωτικών ποινών 
(π.χ. κουρά)ax. Για την φύλαξη των χωριών και την επο-
πτεία της υπαίθρου οριζόταν ένας συνήθης αρχηγός (capo 
ordinario) επικουρούμενος από μερικούς φύλακες (custodi 
et giardiari)ay. 
(δ) Ο έλεγχος της αγοράς. 

Αστυνομικού χαρακτήρα ήταν και οι αρμοδιότητες του 
Καπιτάνου της πόλης (capitanus burgeo ή della piazza ή del 
borgo) στον Χάνδακα και στο Ρέθυμνο, για την προστασία 
της πόλης και ειδικά της αγοράςaz. Επρόκειτο για ισόβιο 
αξίωμα το οποίο μπορούσε να ενοικιασθεί σε κατάλληλο 
πρόσωπο και κανονικά απονεμόταν σε Βενετούς ευγενείς, 
αν και δεν αποκλειόταν, μετά από πιέσεις, και η απονομή 
του σε Κρητικούς ευγενείςba. Για βοηθούς είχε 12 αξιωματι-
κούς (officiali) και η τοπική αρμοδιότητά του, όπως φανερώ-
νει και το όνομά του, αφορούσε την περιοχή του «βούργου», 
δηλαδή των συνοικιών εκτός του οχυρωματικού περιβόλου 
στα παρίχωρα των πόλεωνbb. Στο Χάνδακα η εκλογή του 
ήταν έργο του Capitano της πόλης, όπως και η εκλογή 
των αξιωματούχων φρουρών της πόλης και του βούργου 
(officiali per custodia della cittΰ et burgo)bc. 

Ως προς την αγορά τέλος, καθήκοντα είχαν κυρίως οι Αγο-
ρανόμοι (Giustizieri ή Justitiarii). Στον Χάνδακα εκλέγο-
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δρομές στην Κρήτη: Οδηγός των ιστορικών μνημείων της Βενετοκρατίας, 
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των cavalleriae. Στέφανος Ξανθουδίδης, Η ενετοκρατία εν Κρήτη και οι κατά 
των Ενετών αγώνες των Κρητών, Αθήνα 1939, σελ.8. 

 3Μια «εξαρχία» (sestiere, πληθ. sestieri) είναι μια διοικητική υποδιαίρε-
ση ορισμένων ιταλικών πόλεων. Ετυμολογικά προέρχεται από το τακτικό 
αριθμητικό “sesto” δηλαδή «έκτο». Γνωστότερη πόλη που διατηρούσε αυτό το 
σύστημα ήταν η Βενετία. Ο όρος δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον αντίστοι-
χο βυζαντινό «εξαρχάτο» ή «εξαρχία» (τέλη 6ου αιώνα), διοικητική διαίρεση 
πρόδρομο του «θέματος», ο οποίος προέρχεται από το ρήμα «εξάρχω» 
(τίθεμαι επικεφαλής). 

νταν από τις αρχές της πόλης για ένα έτος (6 μήνες Κρητικοί 
ευγενείς και 6 μήνες Βενετοί ευγενείς), σε Ρέθυμνο, Χανιά και 
Σητεία ήταν 3, επίσης με ενιαύσια θητεία, αλλά στη Σητεία 
ήταν μόνο Βενετοί ευγενείςbd. Επιθεωρούσαν την αγορά, εξέ-
ταζαν τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων, έλεγχαν τα 
μέτρα και τα σταθμά, φρόντιζαν για τον εφοδιασμό της πόλης 
με τρόφιμα, και ασκούσαν έλεγχο στις τέχνες και τα επαγγέλ-
ματαbe. Εκτός από ζητήματα αγορανομίας είχαν και δικαστικά 
καθήκοντα καθώς εκδίκαζαν υποθέσεις είσπραξης φόρων και 
επιβολής ποινών για ζημιές από ζώα εντός ζώνης μέχρι τριών 
μιλίων γύρω από την πόλη, εκτελούσαν δε τα καθήκοντά τους 
κάθε πρωί, καθ’όλη την εβδομάδαbf. 

Το τέλος της Βενετικής κυριαρχίας στην Κρήτη. 
Η Κρήτη ήταν πολύτιμο κεφάλαιο για να μην προσελκύει το 

ενδιαφέρον των Οθωμανών και τελικά αποτέλεσε το έπαθλο 
του Ε’ Βενετοτουρκικού Πολέμου (1645-1669). Παρότι ειδικά 
μετά την απώλεια της Κύπρου (1571) το νησί απέκτησε μείζο-
να σημασία για τη Βενετία και τελευταίο όριο δυτικοευρωπαϊ-
κής χριστιανικής κυριαρχίας στην Ανατολή, δεν κατάφερε να 
αποφύγει την οθωμανική κατάκτηση. 

Η απόβαση των Οθωμανών στα Χανιά (Ιούνιος 1645) σήμα-
νε τη σταδιακή κατάληψη του νησιού αφού ούτε οι φρουρές, 
ούτε τα οχυρωματικά της έργα δεν βρίσκονταν σε ικανό επί-
πεδο να προβάλλουν σοβαρή αντίσταση απέναντι σε μια πανί-
σχυρη πολεμική μηχανή. Το επόμενο έτος έπεσε το Ρέθυμνο 
(13.11.1646) και σύντομα μόνος θύλακας αντίστασης έμεινε 
το Κάστρο. Η τότε πρωτεύουσα του νησιού αντίθετα επέδειξε 
αξιοθαύμαστη αντοχή η οποία κατέληξε σε μια από τις πλέον 
μακρόχρονες πολιορκίες στην παγκόσμια πολεμική ιστορία. 
Μέχρι τότε η εμπορική αλληλεξάρτηση Βενετών και Οθωμα-
νών οδηγούσε σε σύντομες και αποφασιστικές συγκρούσεις. 
Όμως με Βρετανούς και Ολλανδούς να έχουν πάρει τα ηνία 
στο εμπόριο η πολιορκία του Ηρακλείου έφτασε να διαρκέσει 
επί 22 ολόκληρα χρόνια (1648-1669) προτού να συνθηκολο-
γήσειbg. 

Από την μακραίωνη βενετική παρουσία έμειναν μόνο τρία 
θαλάσσια φρούρια, άνευ ουσιαστικής σημασίας για την πάλαι 
ποτέ κυριαρχία της στην περιοχή, στη Γραμβούσα, στη Σούδα 
και στη Σπιναλόγκα, τα οποία έπεσαν κάποια χρόνια αργότερα 
(το πρώτο το 1691 και τα άλλα δυο το 1715). 

Η φιλοσοφία της κατ’εξοχήν αστυνόμευσης των Οθωμανών 
δεν διέφερε ριζικά από αυτή των Βενετών, έτσι οι ανώτατοι άρ-
χοντες είχαν την ευθύνη της διοίκησης, του στρατού και της 
συλλογής φόρων. Υπήρχαν όμως σημαντικές διαφορές στις δο-
μές. Αφενός η μουσουλμανική θρησκεία έπαιζε σημαντικότερο 
ρόλο στην απονομή της δικαιοσύνης, λόγω του ρυθμιστικού 
χαρακτήρα της θρησκείας αυτής σε ένα ευρύ φάσμα καθημε-
ρινών λειτουργιών, αφετέρου απουσίαζαν και οι πολύπλοκες 
διοικητικές, ελεγκτικές των αξιωματούχων δομές, καθώς το 
πολίτευμα ήταν μοναρχικό. Η αίγλη όμως της ελληνολατινι-
κής συγκατοίκησης είχα απολεσθεί οριστικά. 
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