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[  Ι Σ ΤΟΡ ΙΚΟ   :

Είναι γνωστό ότι η γη της διαρκούς επανάστασης, η 
λεβεντογέννα Κρήτη, αποτελεί μακρόθεν μήτρα σπου-
δαίων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που προσέφε-
ραν μέγιστες υπηρεσίες στην Πατρίδα. Τα παραδείγματα 
είναι πολλά και η χαρά και η ικανοποίηση για εμάς, τους 
μελετητές της ιστορίας του αστυνομικού θεσμού, είναι 
μεγάλη όταν έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε 
με φορείς της ιστορικής μνήμης του τόπου μας και με 
τους απογόνους τους. 

Η τελευταία επίσκεψή μου στην Κρήτη με προίκισε 
με την εμπειρία να έλθω σε επαφή με την οικογένεια 
Κονταξάκη και με ώθησε να δημοσιοποιήσω μέρος της 
σπουδαίας ιστορίας της, όπως μου την αφηγήθηκαν, με 
την ελπίδα να παρακινηθούν και άλλοι και να πράξουν 
σχετικά. Η «ιστορία από τα κάτω» άλλωστε είναι γνωστό 
ότι μπορεί να διδάξει και να διαφωτίσει άγνωστες ή σκο-
τεινές πτυχές της δημόσιας ιστορίας. 

Ένα από τα αστυνομικά σώματα στον ελλαδικό χώρο, 
το οποίο μάλιστα αποτέλεσε και πρότυπο για την οργάνω-
ση και λειτουργία των σωμάτων ασφαλείας της Χώρας, 
ήταν το σπουδαίο Σώμα της Κρητικής Χωροφυλακής, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Πολυεθνικής Κατοχής 
και της Ιταλικής Διοίκησής του (1898-1906). 

Στις τάξεις της Κρητικής Χωροφυλακής έκανε τα πρώ-
τα του «αστυνομικά βήματα» ο Εμμανουήλ Κονταξάκης. 
Γεννήθηκε στην Εξώπολη Αποκορώνου το 1894 και πέ-
θανε το 1964. Από μικρό παιδί ήταν ανήσυχο πνεύμα και 
διακρινόταν για την ευφυΐα του και για τη λεβεντιά του. 
Ήξερε ιταλικά και γερμανικά και όποιος ξένος ερχόταν 
στο χωριό, πρώτα αυτόν συναντούσε, συμβουλευόταν 
και συναλλασσόταν. 

Κατατάχθηκε στην Κρητική Χωροφυλακή και μετατέ-
θηκε στην Θεσσαλονίκη στα πρώτα χρόνια της απελευ-
θέρωσης της Μακεδονίας μας (1912). Λίγοι γνωρίζουν 
ότι τα πρώτα ελληνικά στρατεύματα που εισήλθαν στη 
Νύμφη του Θερμαϊκού ήταν εύζωνοι και χωροφύλακες, 
ώστε να προετοιμάσουν την ασφαλή είσοδο του Διαδόχου 
Κωνσταντίνου και των στρατευμάτων του στην πόλη. 
Λίγες ημέρες μετά, ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος φρόντισε 
για τη διοικητική ενσωμάτωση των «Νέων Χωρών» προ-
κρίνοντας τους άνδρες της Κρητικής Χωροφυλακής για 
την εκκαθάριση της Θεσσαλονίκης από εχθρικά στοιχεία 
και την επίτευξη κλίματος ασφαλείας των πολιτών. 

Ε

Ψηφίδες     αστυνομικής ιστορικής 
μνήμης: 

Η «αστυνομική» οικογένεια Κονταξάκη
Ο Εμμ. Κονταξάκης, μαζί με ένα συνάδελφό του, ανακά-

λυψε έναν μεγαλομπακάλη ο οποίος επιδιδόταν σε λαθρε-
μπόριο ζάχαρης. Παρά την προσφορά του λαθρεμπόρου 
να τους χρηματίσει με 2.500 λίρες για να τον αφήσουν 
ελεύθερο και να αποσιωπήσουν το γεγονός, η ακεραιό-
τητα και η τιμιότητα που τους διέκρινε κατέστησαν την 
απόπειρα δωροδοκίας ατελέσφορη και αυτοί προχώρη-
σαν στη σύλληψή του. Δυστυχώς, γι’αυτούς ουδέποτε 
επαινέθηκαν καθώς η επιτυχία πιστώθηκε αποκλειστικά 
στον διοικητή τους. 

Λίγο αργότερα, μέσα στη δίνη του Εθνικού Διχασμού 
(1916), μαζί με το Δ’ Σώμα Στρατού και τη φρουρά 
του Ρούπελ, μεταφέρθηκε ως αιχμάλωτος στη Γερμα-
νία, όπου παρέμεινε για 3.5 χρόνια στην πόλη Görlitz 
(Γκαίρλιτζ), μετά από μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες 
αποφάσεις της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. Άφη-
σε απομνημονεύματα από τη «φιλοξενία» του στο Γκαίρ-
λιτζ στο προσωπικό του ημερολόγιο, έναν μικρό ιστορι-
κό θησαυρό για τον οποίο θα κάνουμε λόγο σε προσεχές, 
εκτενέστερο δημοσίευμα.

Ερχόμενος πίσω στην Κρήτη, δεν βρήκε κανένα επιζώ-
ντα από την οικογένειά του καθώς οι γονείς του είχαν 
πεθάνει από την γρίπη και τα τρία αδέλφια του πέθαναν 
στον πόλεμο. Παρότι ήθελε, δεν κατόρθωσε ποτέ ξανά να 
καταταγεί στην χωροφυλακή και βρέθηκε χωρίς επαγ-
γελματική διέξοδο. 

Νυμφεύθηκε την Αικατερίνη Κοσμαδακη με την οποία 
έκαναν πέντε παιδιά τα οποία μεγάλωσαν με στερήσεις 
αλλά με αξιοπρέπεια. Όπως οι περισσότεροι συντοπί-
τες του, εργάσθηκε ως αγρότης, καλλιεργώντας καπνά, 
ελιές και αμπέλια. Βοηθούσε τους συχωριανούς του σε 
καθημερινές ανάγκες. Μελετούσε μέχρι τέλους, διάβαζε 
εφημερίδες και έλεγε ότι κάποτε ο άνθρωπος θα πάει στο 
φεγγάρι, ότι θα ανακαλυφθεί ένα όπλο όπου θα φεύγει 
από ένα σημείο και θα πηγαίνει κάπου μακριά και θα 
σκοτώνει και ότι η Ευρώπη θα ενωθεί κάποτε. Λέγοντας 
αυτά στη γυναίκα του, αυτή του έλεγε να μην λέει τέ-
τοια πράγματα στο καφενείο γιατί θα τον κοροϊδεύουν.

Ένα από τα παιδιά του, ο Δημήτριος Κονταξάξης, κα-
τόρθωσε να ακολουθήσει την ανεκπλήρωτη επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία του πατρός του. Γεννήθηκε στην 
Εξώπολη Αποκορώνου το 1930 και κατατάχθηκε στην 
Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή, παρουσιαζόμενος 
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“ Θυμάται ότι αν ο χωροφύλακας κουραζόταν και ακουμπούσε στον τοίχο ή 
κάθιζε σε κάποιο παγκάκι και τον έβλεπαν οι ανώτεροι, τιμωρούνταν με 15 
μέρες φυλακή και χρηματικό πρόστιμο”

στις 07.05.1951 στη Σχολή Χωροφυλακής 
στο Γουδή. Έπειτα πήγε στη Ρόδο για 4 μή-
νες και επέστρεψε ως χωροφύλακας στη Λα-
μία στις 13.10.1951. 

Το 1952 μετατέθηκε στην Αθήνα και αργό-
τερα στην Κηφισιά όπου φύλαγε τον Κων-
σταντίνο Καραμανλή επί 3.5 χρόνια. Αργό-
τερα φύλαξε για ένα χρόνο τον Ευάγγελο 
Αβέρωφ. Στο τμήμα της Κηφισιάς πέρασε 
πολύ δύσκολα χρόνια. Το προσωπικό βρι-
σκόταν συνέχεια σε υπηρεσία αφού 
φύλαγαν και τον Βασιλιά Κωνστα-
ντίνο όπου και όταν βρισκόταν στο 
δρόμο. 

Θυμάται ότι αν ο χωροφύλακας κου-
ραζόταν και ακουμπούσε στον τοίχο 
ή κάθιζε σε κάποιο παγκάκι και τον 
έβλεπαν οι ανώτεροι, τιμωρούνταν με 
15 μέρες φυλακή και χρηματικό πρό-
στιμο το οποίο πήγαινε στα ταμεία 
των αξιωματικών και διανέμονταν για 
τις κατασκηνώσεις και άλλες παροχές 
τους, ώσπου ο Γεώργιος Κρανης, αρ-
χηγός της αστυνομίας τα κατάργησε. 
Υγειονομική ασφάλεια δεν είχαν και 
πλήρωναν κάθε επίσκεψη σε γιατρό. 

Επέστρεψε στην Κρήτη το 1959 
όπου τοποθετήθηκε στον Πλατανιά 
Κυδωνίας. Ξαναπήγε στην Αθήνα 
για να ειδικευτεί ως τροχονόμος για 

ένα χρόνο. Το 1962 παντρεύτηκε 
τη Μαρία Βασιλάκη και μετατέ-
θηκε στο Ρέθυμνο με εντοπιότη-
τα, όπου παρέμεινε για 17 χρόνια 
ώσπου απολύθηκε. Ακόμα και σή-
μερα είναι αγαπητός σε όλους που 
τον γνώρισαν κυρίως σε Χανιά και 
Ρέθυμνο, παρότι είχε αυστηρό ύφος 
ήταν δίκαιος στην τέλεση του καθή-
κοντος του, ποτέ δεν χρηματίστηκε 

και βοηθούσε ανιδιοτελώς τους 
πολίτες.

 Ο γιος του Μανόλης, δεν 
συνέχισε την «οικογενειακή 
παράδοση» αλλά, εμπνεόμενος 
από τους προγόνους του, είναι 
κοντά στην Ελληνική Αστυνο-
μία κάτι περισσότερο από συ-
ναισθηματικά. Γνωστός και δι-
ακεκριμένος φωτογράφος των 
Χανίων, μας παρέδωσε πολύ-
τιμες φωτογραφίες – ιστορικά 
τεκμήρια μιας άλλης εποχής, 
τις πρώτες από τις οποίες και 
σας παρουσιάζουμε με την προ-
τροπή και την ελπίδα να τον 
μιμηθούν και άλλοι ώστε να δι-
ασωθούν και να αξιοποιηθούν 
παρόμοια δείγματα ιστορικής 
παρακαταθήκης. ]


