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Γηα πνιιά ρξόληα ηώξα πνιινί ςάρλνπλ λα βξνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο ησλ θαθίσλ θαη 

πνιιέο ζεσξίεο έρνπλ δεκνζηεύεη ζε βηβιία θαη ζε δηάθνξα άξζξα. Απηό ην άξζξν παξνπζηάδεη απηέο 

ηηο ζεσξίεο θαη ζέηεη νξηζκέλεο άιιεο γλώκεο γηα έλα ζέκα πνπ δελ θαίλεηαη όηη ζα βξνύκε κηα κέξα 

θακηά ζεηηθή ιύζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παπαδνπεηξάθεο: Ιζηνξία ησλ θαθίσλ. 

 

Ο ηζηνξηθόο ησλ θαθίσλ, Πξνεγνύκελνο θαη Δπίζθνπνο Γξεγόξηνο Παπαδνπεηξάθεο, ζην βηβιίν 

ηνπ, ηνπ 1878, ηελ Ιζηνξία Σσλ θαθίσλ, καο παξνπζηάδεη ηηο αθόινπζεο ζεσξίεο γηα ηελ εηπκνινγία 

ηνπ νλόκαηνο: 

 

θήθεο: Οη θαησκεξίηεο, απηνί πνπ δνύζαλ θάησ από ηα Λεπθά Όξε, είραλ νλνκάζεη ηνπο 

θαθηαλνύο «θήθεο» γηαηί θαηέβαηλαλ από ηα βνπλά θαη ηνπο επηηηζόληνπζαλ ζαλ ηηο ζθήθεο. 

Δπίζεο γξαθεί όηη ζηελ Κύπξν ππήξρε απνηθία από αλζξώπνπο από ηελ Κξήηε πνπ ηνπο έιεγαλ 

θήθεο, θαη γη’ απηό θη ε απνηθία ηνπο είρε νλνκαζηεί θαη απηή θήθεο. 

 

θαγεία: Καηά κηα άιιε ηζηνξία, νη Λεπθνξήηεο είραλ έξζεη ζε πόιεκν κε ηνπο Κνπξήηεο από ην 

Φεινξείηε ηνπο νπνίνπο ηνπο λίθεζαλ αξρηθώο. Αιιά νη Κνπξήηεο κε άιινπο ζπκκάρνπο ήξζαλ ζηα 

Λεπθά Όξε θαη έζθαμαλ όινπο ηνπο Λεπθνξήηεο. Έηζη ε πεξηνρή νλνκάζηεθε από ηόηε ηα 

«θαγεία». 

 

Μαο ιέεη ν Παπαδνπεηξάθεο όηη ην όλνκα θαθηά δελ αλαθέξνληαλ πξηλ από ηελ επνρή ηεο 

Δλεηνθξαηίαο  θαη όηη πξώηε θνξά ν Γελνπάηεο ηεξσκέλνο Buondelmonte θαηά ηαο αξράο ηνπ 15
νπ

 

αηώλα αλαθέξεη γηα έλα θαηαζηξακκέλν ρσξίν ην νπνίν ην νλνκάδεη θαθηά (ην Βελεηηθό έγγξαθν ην 

νλνκάδεη “Sfichium” θαη όρη θαθηά, όπσο έγξαςε ν Παπαδνπεηξάθεο). Καη γξαθεί όηη ην όλνκα 

δόζεθε ζηελ πεξηνρή όηαλ ε ζεκεξηλή Υώξα θαθηώλ έγηλε ε πξσηεύνπζα ηεο επαξρίαο από ηηο 

πξνεγνύκελεο ηξείο βαξνλίεο θαη ην όλνκα δόζεθε ζε νιόθιεξε ηελ επαξρεία, πηζαλόλ θαηά ην ηέινο 

Υώξα θαθίσλ 



ηνπ 14
νπ

 αηώλα. Καη ηειηθώο γξαθεί όηη εθείλνο πηζηεύεη όηη ην όλνκα θαθηά πξνέξρεηαη από ηηο 

θάθεο πνπ γλσξίδνληαη θαη σο πηθξνδάθλεο ή ξνδνδάθλεο ζε άιια κέξε ηεο Διιάδνο.  

 

ηαπξόο Κειατδήο: Έλαο Γεξσ-παπάο. 

 

Ο δηθεγόξνο θαη ηζηνξηθόο, θαθηαλόο θαη απηόο, ηαύξνο Κειατδήο, ζην βηβιίν ηνπ, ηνπ 1960 

αλαθέξεη ηηο ηξεηο ζεσξίεο ηνπ Παπαδνπεηξάθε (θήθεο, θαγεία θαη θάθεο) θαη παξνπζηάδεη κηα 

αθόκε ζεσξία όηη ην όλνκα πξνέξρεηαη από κηα πόιε ηεο Αθξηθήο, πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ηα 

θαθηά, ηε θάμ. Απηή ηελ ζεσξία ηελ απνξξίπηεη θαζώο θαη ηηο άιιεο ηξεηο θαη παξνπζηάδεη κηα 

άιιε ζεσξία όηη ην όλνκα πξνήιζε από ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε «ζθάμ» πνπ ζεκαίλεη ράζκα ηεο 

γεο. Γειαδή όηη ε πεξηνρή πήξε ην όλνκα ηεο από ηα πνιιά θαξάγγηα ηεο, όηη είλαη ν ηόπνο ησλ 

θαξαγγηώλ. 

 

(Δδώ ζα ήζεια λα πιεξνθνξήζσ ηνλ αλαγλώζηε όηη ε ζεσξία ηνπ αθξηθαληθνύ θάμ ήηαλ κηα ηελ 

νπνία είρε πξνσζήζεη ν Ιζκαήι Παζάο, θπβεξλήηεο ηεο Κξήηεο ην 1861, πνπ ήζειε λα πείζεη ηνλ 

θόζκν όηη νη θαθηαλνί ήζαλ αξαβηθήο θαηαγσγήο!) 

 

ηέξγηνο παλάθεο: Κξήηε, Σνπξηζκόο, Ιζηνξία, Αξραηνινγία. 

 

ην δίηνκν ηνπ έξγν ν γλσζηόο θξεηηθόο ηζηνξηθόο ηέξγηνο παλάθεο ζπδεηά ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο 

ηεο εηπκνινγίαο ηνπ νλόκαηνο θαη παξνπζηάδεη αθόκε κηα, ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο από ην 

θαθό, γλσζηό επίζεο σο θαζθνκειηά, ηελ νπνία όκσο ηελ απνξξίπηεη.  

 

Αλαθέξεη επίζεο ηελ ρξήζε ηνπ νλόκαηνο θαθηά από ηνπο Βελεηνύο, πξώηα από ηνλ Buondelmonte 

ην 1417 θαη κεηέπεηηα θαηά ηνλ 16
ν
 θαη 17

ν
 αηώλα ηελ ρξήζε ηνπ νλόκαηνο ζε βελεηηθά έγξαθα θαη 

ράξηεο σο Sfakia θαη Sfachia. Πηζηεύεη όκσο όηη ην όλνκα πξέπεη λα ππήξρε θαη πξηλ από ηελ 

Δλεηνθξαηία.  

 

ην ηέινο γξαθεί όηη απηόο ππνζηεξίδεη ηελ ζεσξία πνπ γηα πξώηε θνξά παξνπζίαζε ν Γεξκαλόο 

γισζζνιόγνο θαη αξραηνιόγνο Deffner ν νπνίνο πίζηεπε όηη ην όλνκα έρεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ από ηηο 

αξραίεο ειιεληθέο ιέμεηο «ζθάμ» θαη «δηαζθάμ», θαη όηη θαθηά ζεκαίλεη ν ηόπνο ησλ θαξαγγηώλ.  

 

Βελεηηθέο πήγεο. 

 

Πξώηε ρξήζε ηεο ιέμεσο θαθηά ζε βελεηηθά έγξαθα ηελ βξίζθνπκε ζε κηα αλαθνξά ηνπ 1323 από 

ηνλ Γνύθα ηεο Κξήηεο (Duca di Candia) νπνύ γξαθεί γηα έλα άηνκν κε ην όλνκα Νηθεθόξν 

θαθηώηε (Nichiforus Sfachioti). Σν θαθηώηεο πηζαλόλ λα είλαη έλδεημε θαηαγσγήο απηνύ ηνπ 

αλζξώπνπ, θάηη ην νπνίν κεηαγελέζηεξα έγηλε θαη βάζε επσλύκνπ πνιιώλ θξεηηθώλ από ηα θαθηά. 

(θαθηώηεο, θαθηαλόο, θαθηαλάθεο, θιπ).  

 

Όπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, έρνπκε ηνλ ηαμηδηώηε θαη ηεξσκέλν Buondelmonte πνπ ην 1417 αλέθεξε 

ηα εξείπηα ηεο ζεκεξηλήο Υώξαο θαθίσλ σο «Sfichium». Άιιεο αλαθνξέο αξγόηεξα, ην 16
ν
 θαη 17

ν
 

αηώλα ζπλαληνύκε ην όλνκα σο «Sfacchia», «Sfakia» θαη «Sfachia». Η ρξήζε ηνπ «ch» αληί ηνπ «θ» 

δείρλεη ηνλ Ιηαιηθό θαλόλα όπνπ ην «c»πξηλ από έλα «i»γξάθεηαη σο «ch» (π.ρ. chianti) θαη όρη από 

ηε θαθηαλή πξνθνξά όπνπ ην «θ» πξηλ από ην γξάκκα «η» πξνθέξεηαη σο «ηζρ» ε νπνία 

παξνπζηάζηεθε ζηελ Κξήηε αξγόηεξα.  

 

Γπν έγξαθα από ηελ δεύηεξε βπδαληηλή επνρή. 

 

Τπάξρνπλ δπν έγξαθα από ηελ δεύηεξε επνρή ηεο βπδαληηλήο θπξηαξρίαο (κόλν αληίγξαθα ππάξρνπλ 

ζήκεξα) ζηα νπνία ειπίδακε λα βξνύκε ην όλνκα θαθηά. Σν έλα είλαη ην «Υξπζόβνπιν» πνπ 

ππνηίζεηαη όηη απηνθξάηνξαο Αιέμηνο Κνκλελόο Β' έγξαςε, νπνύ ρώξηζε ηελ Κξήηε κεηαμύ ησλ 12 

βπδαληηλώλ αξρνληηθώλ νηθνγελεηώλ, ησλ γλσζηώλ Αξρνληόπνπισλ, ηηο νπνίεο έζηεηιε λα 

απνηθίζνπλ ην λεζί θαηά ην ηέινο ηνπ 12
νπ

 αηώλα. Απηό ην έγγξαθν πηζηεύεηαη όηη ήηαλ 

πιαζηνγξαθία από ηνπο άξρνληεο πνπ ήζειαλ λα πείζνπλ ηνπο βελεηνύο θαηαθηεηέο όηη είραλ 



θηεκαηηθά δηθαηώκαηα από ηνλ βπδαληηλό απηνθξάηνξα. Αλ θαη πιαζηνγξαθία, απηό ην έγγξαθν 

είλαη ηεο πξν-βελεηηθεο επνρήο θαη έρεη πνιιά νλόκαηα από ηελ πεξηνρή πνπ καο ελδηαθέξεη. Σα 

ζύλνξα ηεο πεξηθέξεηαο πνπ αλαθέξεηαη σο πεξηθέξεηα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θνξδίιεδσλ, ηα 

ζεκεξηλά θαθηά, είλαη από «ηα Αζθύθηα», ην ζεκεξηλό Αζθύθνπ, έσο ηελ Αλώπνιηλ, έσο ηελ Αγίαλ 

Ρνπκέιελ…θαη έσο ηνπ Υξηζηνύ ην Γεξάθη, ην ζεκεξηλό Κνπζηνγέξαθν. Γελ ππάξρεη θακία 

αλαθνξά ηνπ νλόκαηνο θαθηά. 

 

Σν δεύηεξν έγγξαθν είλαη ην Πξνβειέγηνλ (Γίπισκα πξνλνκίσλ) ησλ θνξδύισλ (θνξδίιεδσλ) πνπ 

ν Κσλζηαληίλνο Γνύθαο, Γνύθαο ηεο Κξήηεο έδσζε ην 1183 ζηελ νηθνγέλεηα θνξδύιε ηελ πεξηνρή 

πνπ είλαη ζήκεξα ε επαξρία θαθίσλ. Σν έγγξαθν νλνκάδεη ηελ πεξηνρή σο επαξρία ηεο «Άλσ 

Πόιηο» θαη δίλεη 41 ζεκεία σο ζύλνξα ηεο πεξηνρήο, πνιιά από απηά θαη ζεκεξηλά νλόκαηα. Αλ θαη 

ην έγγξαθν δελ νλνκάδεη άιια ρσξία ηεο επαξρίαο έθηνο από ηελ Αγηά Ρνπκέιε (ην βήκα ηεο 

εθθιεζίαο ζηελ Αγίαλ Ρνπκέιηλ) ε έιιεηςε ηνπ νλόκαηνο θαθηά είλαη μαλά παξάμελε. 

 

εκεξηλέο γισζζνινγηθέο γλώκεο. 

 

Μνληέξλνο γισζζνιόγνο πνπ εμέηαζε ηελ αξραία ρξήζε ηνπ ειιεληθνύ «ζθάμ» βξήθε ηελ ρξήζε 

απηήο ηεο ιέμεο κε δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο κε ζεκαζία σο ζθήθα, ζθάδσ θαζώο θαη θόβσ. Δπίζεο 

ππήξρε θαη ε ιέμε «δηαζθάμ» πνπ ζήκαηλε βίαην άλνηγκα, ζαλ κηα ραξάδξα. 

 

πκπέξαζκα: 

 

Από όηη είδακε δελ είλαη ηειείσο μεθάζαξε ε εηπκνινγία ηνπ νλόκαηνο ηα «θαθηά»  Αλ θαη πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εηπκνινγία από ηηο ζθάθεο, άιινη πηζηεύνπλ όηη ην όλνκα είλαη αξραίν ειιεληθό 

θαη ζεκαίλεη ηόπνο ησλ θαξαγγηώλ. Αλ ην όλνκα απηό πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληζηηθή επνρή ή 

εδόζε ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ επνρή ηεο Δλεηνθξαηίαο από θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ή από 

Αξρνληνξνκαίνπο (βπδαληηλνύο απνίθνπο) ή από θάπνην Βελεηό κε γλώζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γιώζζαο δελ ην γλσξίδνπκε. 

 

 

 

 

 

 

 

Φεβξνπάξηνο 2010 

 

*Ο Γηώξγνο Κ. Γαιηδάθεο θαηάγεηαη από ηελ θαθηαλή νηθνγέλεηα ησλ Γηαιέδσλ από ην Αζθύθνπ. 

θάθεο, πηθξνδάθλε Φαξάγγη ηεο Αξάδελαο 


