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Η ΒΑΚΑΝΙΑ 
Από τούσ χρόνουσ τισ αρχαιότθτασ θ βαςκανία ταυτίςτθκε μ᾽ αυτό πού ςήμερα 
αποκαλοφμε μάτιαςμα.  
Σήμερα μάλιςτα ὅταν ἀκοφμε τήν λέξθ βαςκανία αμέςωσ ἐννοοφμε μόνο το μάτια-
ςμα καί τίποτα ἄλλο. 
Γιϋαὐτό κά πρέπει νά κάνουμε μιά διάκριςθ ανάμεςα ςτθν βαςκανία καί ςτο 
μάτιαςμα. 
- Ἡ Βαςκανία εἶναι κάτι τό ἀςυνήκιςτο. Κάτι τό φοβερό, τό ἀνυπόφορο, τό ςατανικό. 
- Μάτιαςμα εἶναι μιά παλιά πρόλθψθ καί δειςιδαιμονία ὅτι ὁ κακόσ μέ το βλέμμα 
του μπορεῖ νά βλάψει ἐκείνον πού φκονεί. 
Βεβαίωσ ἡ Ἐκκλθςία ἔχει εὐχέσ πού κάνουν λόγο γιά «βάςκανον ὀφκαλμόν».  
Οἱ ἀναφορέσ αὐτέσ ἐξθγοῦνται εὔκολα, χρειάηεται ὅμωσ προςοχή, γιά νά μήν 
ὑπάρξουν παρανοήςεισ. Ἡ φράςθ «βάςκανοσ ὀφκαλμόσ» προέρχεται ἀπό τήν Ἁγία 
Γραφή καί ςθμαίνει τόν φκονερό ἄνκρωπο, τόν κακό, τόν ἀνελεήμονα, τόν ἄςπλα-
χνο, ἐνῶ τό ἀντίκετο, «καλό μάτι», ςθμαίνει τόν καλό ἄνκρωπο, τόν εὔςπλαχνο, τόν 
ψυχόπονο. 
Στήν ςυνέχεια ἡ φράςθ «βάςκανοσ ὀφκαλμόσ» ἐπεκτάκθκε ςτούσ ἀνκρώπουσ πού 
ςάν ὑποχείρια τοῦ ςατανᾶ ἀςχολοῦνται μέ μαγεῖεσ, μαντεῖεσ, ξόρκια καί ὅλα τά 
ςχετικά. 
Βαςκανία ἐννοεῖ ἡ Ἐκκλθςία τόν φκόνο καί τό κακό πού κάνουν κάποιοι κινούμενοι 
ἀπό φκόνο.  
Το κακό αὐτό μπορεῖ νά εἶναι μία βλαπτική πράξθ ἤ μία ςυκοφαντία ἤ μία κατάρα ἤ 
μία δαιμονική ἐνέργεια ἤ ανκρϊπινθ επίδραςθ ( βλζπε τον μθχανιςμό δθμιουργίασ 
τθσ – Σα τοιχειακά ► ). 

Συχνά ἀκοῦμε ἀνκρώπουσ νά λέγουν ὅτι ὑποφέρουν ςωματικά, διότι κάποιο βάς-
κανο μάτι τούσ βάςκανε. Αὐτόσ πού φκονεῖ καί μιςεῖ τόν ςυνάνκρωπό του εἶναι 
δυνατόν νά τόν ἐξοντώςει καί ςωματικά. Σχεδόν πάντοτε ὁ φκονερόσ προςπακεῖ νά 
ἐξοντώςει τό κύμα τοῦ ἠκικά-ψυχικά, γι᾽ αὐτό ὁ κατ᾽ ἐξοχήν βάςκανοσ καί φκονε-
ρόσ διάβολοσ ὀνομάηεται καί ἀνκρωποκτόνοσ καί μιςάνκρωποσ. 
Ρρέπει νά γνωρίηουμε ὅτι ἡ βαςκανία δέν ἐπιδρᾶ μόνον ςτόν ἄνκρωπο, ἀλλά καί 
ςτά ηῶα καί ςτά φυτά. Εἶναι δυνατόν νά δοῦμε φυτό νά ξεραίνετε, κακώσ ἐπίςθσ καί 
ηῶο νά πεκαίνει ἀπό βαςκανία. Τό βάςκανο μάτι προκαλεῖται καί ἐνεργεῖ ἀπό τήν  
ὀμορφιά τοῦ ἄλλου, τήν κομψότθτα, τήν ἀνδρεία, τήν εὐτυχία κ.τ.λ. 
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Ὁ ἅγιοσ Νεκτάριοσ καί ὁ ἅγιοσ Ἰωάννθσ ὁ Χρυςόςτομοσ, μᾶσ ἀναφέρουν ὅτι ἡ βας-
κανία εἶναι πάκοσ. Ὁ βάςκανοσ λυπεῖτε καί λειώνει μέςα του καί κεωρεῖ ὅλουσ τούσ 
ἄλλουσ ἀνκρώπουσ ἐχκρούσ του, ἀκόμα καί ὅςουσ δέν τόν ἔχουν βλάψει ι ἀδι-
κήςει. Καί τονίηει ὁ ἅγιοσ Νεκτάριοσ ςτό βιβλίο του « γνῶκι ς᾽ αὐτόν », ὅτι ςάν αἰτία 
τῆσ βαςκανίασ διακρίνει ὅτι ὑπάρχει μέςα ςτήν καρδιά τοῦ βάςκανου ἀνκρώπου, τό 
μίςοσ, ἡ ηήλια καί ὁ φκόνοσ. Γι᾽ αὐτό καί κατατάςςει τήν βαςκανία ςτά πάκθ. 
Ὁ φκονερόσ, ὅταν βλέπει κάτι τό καλό ςτόν ἄλλο, ὑποφέρει. Τό ἴδιο πακαίνει καί ὁ 
πανοῦργοσ διάβολοσ. Διάβολοσ καί φκονερόσ φκονοῦν τό καλό τοῦ ἄλλου.  
Ἔχουν μεταξύ τουσ τό κοινό αὐτό ςθμεῖο. Και ὁ διάβολοσ τό «ἐκμεταλλεύεται». 
Ρερνᾶ μέςα ἀπ᾽ αὐτό, ( τόν φκόνο ) τήν κακία του ςτοφσ ἀνκρώπουσ. 
Ὁ φκόνοσ ἑνόσ φκονεροῦ ἀνκρώπου εἶναι ἀγωγόσ, ἀπ᾽ ὅπου διοχετεύεται ςτίσ ἀνκ-
ρώπινεσ ψυχέσ τό δθλθτήριο (βαςκανία) τοῦ διαβόλου. Ἡ βαςκανία εἶναι μία δαιμο-
νική ἐνέργεια, πού γίνεται μέςω τῶν φκονερῶν ἀνκρώπων, «…ἀπέλαςον πᾶςαν 
διαβολικήν ἐνέργειαν, πᾶςαν ςατανικήν ἔφοδον». 
Δέν εἶναι, λοιπόν, ἡ βαςκανία μιά ἁπλή ἐνέργεια τῶν ὀφκαλμῶν, ἀλλά εἶναι ἕνα 
πάκοσ φοβερό. Ρίςω δέ ἀπό ἕνα πάκοσ, κρύβεται πάντοτε ἕνασ δαίμονασ κατά τόν 
ἅγιο Νεκτάριο καί τούσ Ρατέρεσ τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ. Ἐδῶ, λοιπόν, οἱ Ἅγιοι μᾶσ 
λέγουν ὅτι ὑπάρχει ὁ «βάςκανοσ δαίμονασ». 
Οἱ ἐκκλθςιαςτικοί ςυγγράφεισ καί οἱ Ρατέρεσ τῆσ Ἐκκλθςίασ δέν ἀρνοῦνται τήν 
βαςκανία, δθλαδή τόν φκόνο καί τίσ βλαπτικέσ ἐνέργειεσ πού ἐκπορεύονται ἀπό 
αὐτόν. Εἰδικά μάλιςτα τίσ περιπτώςεισ βαςκανίασ πού δέν ἔχουν ἐμφανή τήν προ-
έλευςή τουσ τίσ ἀποδίδουν ςτήν ἐπήρεια τοῦ πονθροῦ. Γενικά κεωροῦν τήν βαςκα-
νία ὡσ ἔργο τοῦ διαβόλου καί πράξθ φκόνου. Ὁ Μέγασ Βαςίλειοσ ἔγραψε καί λόγο 
«περί φκόνου καί βαςκανίασ». 
Ἡ Ἐκκλθςία ςυνέκεςε καί εἰδική εὐχή κατά τῆσ βαςκανίασ, μέ τήν ἔννοια τοῦ 
φκόνου. 
 
ΣΟ ΜΑΣΙΑΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ππωσ προαναφζραμε ὑπάρχει διαφορά μεταξύ βαςκανίασ καί ματιάςματοσ. 
Ἡ διαφορά αὐτή φαίνεται καί ἀπό τό γεγονόσ ὅτι ἡ Ἐκκλθςία μασ ἐνῶ ἔχει ςυντάξει 
εὐχέσ εἰδικέσ γιά τήν περίπτωςθ τῆσ βαςκανίασ, δέν παραδέχεται, ἀπορρίπτει τό 
μάτιαςμα. 
Ρρόκειται γιά μιά παλιά πρόλθψθ καί δειςιδαιμονία ὅτι ὁ κακόσ μέ τό βλέμμα του 
καί μόνο, ἀκόμα καί ἐξ ἀποςτάςεωσ, ἐξ αἰτίασ κάποιασ μαγικῆσ ἐπιδράςεωσ, μπορεῖ 
νά βλάψει τόν φκονούμενο. Αὐτό φυςικά δέν εἶναι ςωςτό, καί ἡ Ἐκκλθςία μασ δέν 
τό παραδέχεται. 



Ριςτεύεται ὅτι τό κακό μάτι εἶναι ἀποτέλεςμα κακόβουλθσ ἤ καί ἁπλά κάποιασ 
μαγνθτικῆσ ἐπιδράςθσ ἡ ὁποία εἶναι ἀρκετά ἰςχυρή ςέ μερικά ἄτομα. Μέ ἄλλα 
λόγια τό μάτιαςμα δέν εἶναι τίποτα περιςςότερο ἀπό τήν ἀςυνείδθτθ ἐκπομπή ςέ 
μεγάλθ ἔνταςθ χαμθλοῦ μαγνθτικοῦ δυναμιςμοῦ. Αὐτόσ πού ματιάηει ςυνήκωσ 
εἶναι ἄτομο προικιςμένο μέ ἰςχυρή κέλθςθ, καί ὅτι μπορεῖ νά ἐπιβλθκεῖ μόνον ςέ 
ἄτομα μέ ἀςκενή κέλθςθ, πού βρίςκονται ςέ ἄςχθμθ ψυχική κατάςταςθ, καί γενικά 
πιό ἀδύναμα 
Τό γεγονόσ ὅτι ἡ Ἐκκλθςιά ἀποδέχεται τήν βαςκανία καί ἀπορρίπτει τό μάτιαςμα 
δέν ςθμαίνει ὅτι ἀντιφάςκει. Δέν πρόκειται γιά ἀντίφαςθ, ἀλλά γιά διαχωριςμό δύο 
διαφορετικῶν πραγμάτων. Σέ ἀντίφαςθ καί ςύγχυςθ βρίςκονται ὅςοι λεγόμενοι 
Χριςτιανοί ἀπό τήν μιά κάνουν τόν ςταυρό τουσ καί ἀπό τήν ἄλλθ τρέχουν ςέ ξόρκια 
καί μάγια. Ἡ Ἐκκλθςία δέν δέχεται ὅτι ἡ ἁπλή ματιά ἑνόσ ἀνκρώπου μπορεῖ ἀπό 
ἀπόςταςθ νά προκαλέςει μέ μαγικό τρόπο κακό ςέ κάποιον ἄλλο. Εἶναι ἀπαρά-
δεκτεσ γιά ἀνκρώπουσ τῆσ Ἐκκλθςίασ οἱ προλήψεισ καί δειςιδαιμονίεσ ὅτι κάποιοσ 
ἔχει τήν ἰδιότθτα νά ματιάηει, μόνο καί μόνο ἐπειδή γεννήκθκε τήν τάδε θμέρα ἤ 
ἐπειδή ἔχει ςτό πρόςωπο τοῦ κάποια ἰδιαίτερα χαρακτθριςτικά, ἤ ὅτι κάποιοσ ματι-
άηεται εὔκολα, ἤ ὅτι μπορεῖ νά αἰςκανκεῖ ἄςχθμα καί ἀδιάκετοσ, ἐπειδή τάχα 
κάποιοσ τόν μάτιαςε, καί ἄλλεσ τέτοιεσ ἀθδίεσ. 
Ἐννοεῖται ὅτι, ὁ φκονερόσ ἄνκρωποσ ὅταν δεῖ τό κύμα τοῦ καί τό φκονήςει, αὐτό 
εἶναι ἡ ρίηα τοῦ κακοῦ πού μπορεῖ νά ἀκολουκήςει. Ἑπομένωσ αὐτή ἡ φκονερή 
ματιά, εἶναι ἀπό ὅλουσ ἀνεπικύμθτθ. 
Μέ ὅςα ἀναφέραμε καί ἐξθγήςαμε μέχρι ἐδῶ ξεκακαρίηεται τό κέμα τῆσ βαςκανίασ 
ἀπό Ὀρκόδοξθ ἄποψθ. Ἐπίςθσ ἐξθγοῦνται καί ἐκφράςεισ ὅπωσ «ἡ βαςκανία ςέ 
ὁριςμένεσ περιπτώςεισ μπορεῖ νά ἀποβεῖ κανατθφόροσ», δέν ἐννοεῖται ὅτι κάποιοσ 
μπορεῖ μέ τό βλέμμα του νά ςκοτώςει ἕναν ἄλλο ( αὐτό εἶναι ἀνόθτθ, μαγική, εἰδω-
λολατρική καί ἀντιχριςτιανική ἀντίλθψθ ), διότι τότε κά εἶχαν φονευκεῖ οἱ μιςοί 
ἄνκρωποι τῆσ γῆσ χωρίσ πολέμουσ καί ἐγκλήματα καί φονικά ὄπλα. 
Ἡ Ἐκκλθςία κέλοντασ νά βοθκήςει τά μέλθ τθσ, ςυμπεριφερόμενθ μέ πολλή ςυγ-
κατάβαςθ καί ἀγάπθ, περιέλαβε ςτό Εὐχολόγιό τθσ καί ςτίσ ςχετικέσ εὐχέσ γιά τήν 
βαςκανία, λέξεισ ςτίσ ὁποῖεσ ἔδωςε τό ςωςτό νόθμα καί περιεχόμενο. Δυςτυχῶσ 
πολλέσ φορέσ παρατθρεῖται ἡ ἐςφαλμένθ λαϊκή δοξαςία νά ἐπικρατεῖ, νά ἐπι-
βάλλεται καί ςιγά-ςιγά νά ἀλλοιώνει τήν γνήςια ὀρκόδοξθ διδαςκαλία, ςέ ςθμεῖο 
ἄλλα νά λέμε καί ἄλλα νά καταλαβαίνουμε. 
Ροιούσ ἀνκρώπουσ ὅμωσ πιάνει ἡ Βαςκανία; 
Σύμφωνα μέ τόν Ἀββά Ἠςαΐα, ὁ ἄνκρωποσ ὁ ὁποῖοσ γίνεται κύμα τῆσ βαςκανίασ 
εἶναι αὐτόσ πού ἐνδιαφέρεται γιά τήν γνώμθ τοῦ ἄλλου κόςμου γιά τόν ἑαυτό του 
καί γενικά ἀναηθτεῖ τήν καλή ἀποδοχή καί ἐκτίμθςθ τῶν ἄλλων ἀνκρώπων. Γιά τόν 
Ἀββά Ἠςαΐα, εὔκολα κύματα τῆσ βαςκανίασ εἶναι γενικῶσ οἱ ἄνκρωποι, πού κρύ-
βουν μέςα τουσ ὡραιοπάκεια, φιλαυτία, ὑπερθφάνεια, ἐγωκεντριςμό, κενοδοξία, 
ἐπιδειξιομανία καί γενικά μέςα ςτήν καρδιά τουσ κυριαρχεῖ μεγάλοσ ἐγωιςμόσ καί 
μεγάλθ ἰδέα γιά τόν ἑαυτό τουσ. Ὅλα αὐτά τά πάκθ τῆσ ψυχῆσ τά ἐκμεταλλεύεται ὁ 
βάςκανοσ δαίμονασ καί δθμιουργεῖ ςτόν ἄνκρωπο ψυχοςωματικέσ ἀνωμαλίεσ. 
Ἐφόςον ἡ βαςκανία εἶναι χτύπθμα τοῦ ςατανᾶ ςτόν ἄνκρωπο, εἶναι λογικό νά 
«χτυπιόνται» ἀπό τήν βαςκανία, ὅςοι δέν εἶναι ἐφοδιαςμένοι μέ ὄπλα, πού πολε-
μοῦν καί ςυντρίβουν τόν διάβολο ( νθςτεία, προςευχή, ἐξομολόγθςθ, κεία Κοινωνία 
) δθλαδή, πού δέν ηοῦν τήν μυςτθριακή ηωή τῆσ Ἐκκλθςίασ.. 
 



Μέςα προςταςίασ από τθν βαςκανία. 
Πςοι ἄνκρωποι αἰςκανκοῦν οἱ ἴδιοι ἤ κάποιοσ δικόσ τουσ τήν ἐπήρεια τῆσ βαςκα-
νίασ, πρέπει νά τρέχουν ςτόν Ἱερέα νά τούσ ςταυρώςει μέ τόν ςταυρό, πού ἔχει 
μεγάλθ δύναμθ κατά τῶν πονθρῶν πνευμάτων, καί νά τούσ διαβάςει τήν εἰδική 
εὐχή κατά τῆσ βαςκανίασ. 
Ὑπάρχουν βέβαια καί ἄλλα μέςα τῆσ πίςτεϊσ μασ, μέ τά ὁποῖα ἐπικαλούμαςτε τήν 
δύναμθ τοῦ μεγάλου Κεοῦ καί μποροῦμε νά ἀποτρέψουμε κάκε κακό. Ρρέπει ὅμωσ 
νά ἔχουμε ὑπόψθ μασ ὅτι κανένα ἁγιαςτικό μέςο τῆσ Ἐκκλθςίασ δέν μᾶσ βοθκᾶ 
χωρίσ μία ἀπαραίτθτθ προχπόκεςθ, τήν πίςτθ. Ρρέπει νά ἔχουμε πίςτθ ςτακερή καί 
ἀκλόνθτθ καί χωρίσ ἀμφιβολίεσ ςτόν Κύριό μασ Ἰθςοῦ Χριςτό καί ςτήν διδαςκαλία 
του. Καί αὐτή ἡ πίςτθ μεταφράηεται ςέ ἔργα, τά ὁποῖα εἶναι ἡ πίςτθ ςτά κεόπνευ-
ςτα λόγια τῆσ Ἁγίασ Γραφῆσ, δθλαδή τό νά ἐφαρμόηουμε καί νά ἀκολουκοῦμε τίσ 
ἐντολέσ τοῦ Κεοῦ ςτήν ηωή μασ, τό νά ἐκκλθςιαηόμαςτε τακτικά, ἡ κερμή προςευχή, 
νά ἐξομολογούμαςτε καί νά κοινωνοῦμε ςυχνά. Τότε βεβαίωσ κανένα κακό, καμία 
ἐπιβουλή, καμία βαςκανία δέν μπορεῖ νά μᾶσ βλάψει, καί κυρίωσ δέν μπορεῖ νά μᾶσ 
ἀπομακρύνει ἀπό τήν πίςτθ καί ἀπό τήν ςωτθρία τῆσ ψυχῆσ μασ. Μέ τήν προςευχή 
ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Κεό. Μέ τήν ἐξομολόγθςθ ἀπαλλαςςόμαςτε ἀπό τίσ ἁμαρτίεσ 
μασ, οἱ ὁποῖεσ εἶναι βάροσ ςτήν ψυχή μασ καί τεῖχοσ πού ἐμποδίηει τήν χάρθ τοῦ 
Κεοῦ, νά μᾶσ ἁγιάςει καί νά μᾶσ προςτατέψει. Μέ τήν κεία Κοινωνία ἑνωνόμαςτε 
μέ τόν ἴδιο τόν Κεό καί γινόμαςτε καί ἐμεῖσ «κεοί κατά χάριν». Αὐτά εἶναι τά κυριό-
τερα ἁγιαςτικά μέςα καί φυλαχτά πού μέ πολλή ἀγάπθ προςφέρει ἡ μθτέρα 
Ἐκκλθςία ςέ κάκε παιδί τθσ, πιςτό μέλοσ τθσ. Ἀπό αὐτά ξεκινώντασ καί μέ τίσ ςυμ-
βουλέσ πάντοτε τοῦ πνευματικοῦ μασ πρέπει νά χρθςιμοποιοῦμε καί τά ὑπόλοιπα, 
τό ςθμεῖο τοῦ Σταυροῦ, τίσ εὐχέσ ἀπό τόν Ἱερέα, τόν μικρό καί τόν μεγάλο Ἁγιαςμό 
καί λοιπά. Ρροςοχή, λοιπόν, καί μακριά ἀπό κάκε τί πού δέν εἶναι ἐκκλθςιαςτικό 
μέςο ἁγιαςμοῦ. 
Ρολλοί ἄνκρωποι ἐπινόθςαν κατά τῆσ βαςκανίασ διάφορα μέςα, ὅπωσ τά φυλαχτά, 
γιά νά τά φορᾶνε ὅςοι βαςκαίνονται. Ἡ Ἐκκλθςία προςπακώντασ νά προφυλάξει τά 
μέλθ τθσ ἀπό κάκε πλάνθ δέν ἐπιτρέπει ςτούσ Χριςτιανούσ νά χρθςιμοποιοῦν αὐτά 
τά φυλαχτά ( χάντρεσ, φύλλα, λουλούδια, ἐκκλθςιαςτικά ἀντικείμενα καί λοιπά ), 
γιατί ὅλα αὐτά προχποκέτουν μιά μαγική ἀντίλθψθ λειτουργίασ καί προςταςίασ, 
τελείωσ ἀντιχριςτιανική. Ἐπίςθσ ἀπαγορεύεται νά χρθςιμοποιοῦνται διάφορα «ἐξο-
ρκιςτικά» λόγια κατά τοῦ «ματιάςματοσ» ἀπό ἄντρεσ ἤ γυναῖκεσ, γιατί ὅλα αὐτά τά 
«λαϊκά» μέςα καί οἱ ςχετικέσ ἀντιλήψεισ καί δειςιδαιμονίεσ εἶναι εἶδοσ μαγείασ καί 
παγανιςμοῦ, ὅπωσ ἀναφέρει καί ὁ ἅγιοσ Νικόδθμοσ ὁ Ἁγιορείτθσ ςτό βιβλίο τοῦ « 
Χρθςτοήκεια τῶν Χριςτιανῶν ». 
Κάκε ἄλλο πέρα ἀπό τίσ εὐχέσ τῆσ Ἐκκλθςίασ ἀποτελεῖ ἄρνθςθ τῆσ πίςτεωσ. Κάκε 
ἄλλο «ξόρκι» ἀπομακρύνει ἀπό τόν ἄνκρωπο τήν χάρθ τοῦ Ἁγίου Ρνεύματοσ καί τόν 
ἀφήνει ἀνίςχυρο μπροςτά ςτίσ «μεκοδεῖεσ τοῦ πονθροῦ». 
Ρροςοχή καί ἀπό κάποια φυλαχτά πού ὁριςμένοι ἐπιτήδειοι παρουςιάηουν ὡσ 
φυλαχτά «τῆσ Ἐκκλθςίασ». Καί τί δέν βρίςκει κανείσ μέςα ςτά φυλαχτά! Μαηί μέ τά 
ἱερά ἀντικείμενα ( λάδι ἀπό τήν καντήλα κάποιου Ἁγίου, κθρομαςτίχθ ἀπό τά 
έγκαίνια, τεμάχιο ἀπό τήν παντόφλα τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνοσ κ.λ.π. ) κά βρεῖ ρίγανθ, 
ἀπήγανο, ςκόρδο, μπαρούτι, φιδοκέφαλα, κόκκαλα νυχτερίδασ, κομμάτι ἀπό τόν 
ἀφαλό τοῦ παιδιοῦ καί τόςα ἄλλα. 
Εἶναι δυνατόν αὐτά νά ἀποτελοῦν φυλαχτό τῶν ἀνκρώπων; Ἀςφαλῶσ ὄχι.  
Ἀπεναντίασ, μολύνουν καί τά ἄλλα, τά ἱερά ἀντικείμενα. 



Καί κάτι ἀκόμθ. Στίσ ἡμέρεσ μασ, δυςτυχῶσ, τά φυλαχτά ἔχουν γίνει ἀντικείμενο 
ἐμπορίου τῶν μικροπωλθτῶν. Στά διάφορα κρθςκευτικά πανθγύρια, οἱ μικρο-
πωλθτέσ πουλοῦν φυλαχτά, τά ὁποῖα μέςα ἔχουν μόνο λίγο βαμβάκι ἤ ἐφθμερίδεσ, 
ἁπλά γιά νά φαίνονται ὅτι κάτι ἔχουν. Καί αὐτά τά πουλοῦν ὡσ φυλαχτά τῆσ Τήνου 
κ.λπ. Εἶναι ἀπαράδεκτο τό φαινόμενο νά κρέμονται ςτίσ εἰκόνεσ τῶν Ναῶν ἀνά-
γλυφα μεταλλικά ὁμοιώματα, τά ὁποῖα πολλοί χριςτιανοί τά χρθςιμοποιοῦν ὡσ 
φυλαχτά, ἡ τό νά πθγαίνουν ἐςώρουχα ἀπαιτώντασ ἀπό τόν Ἱερέα νά τά τοποκε-
τήςει κάτω ἀπό τήν ἁγία Τράπεηα. Μέ τόν τρόπο αὐτόν γίνεται εκμετάλλευςθ τοῦ 
κρθςκευτικοφ ςυναιςκιματοσ καί βεβήλωςθ τῆσ Ὀρκοδόξου πίςτεϊσ μασ. 
Τίκεται τό λογικό ἐρώτθμα : 
 Εἶναι δυνατόν νά χρθςιμοποιοῦν οἱ χριςτιανοί τέτοια φυλαχτά ; Ἀςφαλῶσ ὄχι. 
Ὅποιοσ χρθςιμοποιεῖ «ξόρκια» καί «φυλαχτά» καί «χαϊμαλιά» εἴτε γιά τόν ἑαυτό 
του εἴτε γιά δικούσ του ἀνκρώπουσ, πρέπει νά ξέρει ὅτι ἔτςι μολύνει τό βάπτιςμά 
του, δείχνει ἀπιςτία καί ἀςέβεια πρόσ τόν Κεό, καί ἑπομένωσ ἀντί νά προςτατεύεται 
ἀπό τό κακό, παραδίδει τόν ἑαυτό του ςέ μιςάνκρωπεσ ἐπιρροέσ. 
Ὑπάρχουν βέβαια τά χριςτιανικά φυλαχτά τῆσ Ἐκκλθςίασ, τά ὁποῖα μποροῦν καί 
πρέπει νά μεταχειρίηονται οἱ πιςτοί. Τό καλύτερο φυλαχτό εἶναι ὁ Σταυρόσ, πού 
πρέπει νά φορᾶνε ὅλοι οἱ Χριςτιανοί, γιατί οἱ δαίμονεσ φοβοφνται τθν δύναμή του, 
γιατί εἶναι τό φυλακτήριο ὅλου τοῦ κόςμου. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΣΟ ΞΕΜΑΣΙΑΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εφόςον ἡ Ἐκκλθςία μασ ἀπορρίπτει τό μάτιαςμα, ἀπορρίπτει ἑπομένωσ καί τό 
λεγόμενο ξεμάτιαςμα, πού γίνεται ἀπό λαϊκούσ ἀνκρώπουσ, οἱ ὁποῖοι ἐμπειρικά τό 
μακαίνουν ἀπό ἄλλουσ καί ἐμπειρικά τό ἐφαρμόηουν καί κανείσ δέν γνωρίηει τό 
«πῶσ» καί τό «γιατί», ἀφοῦ εἶναι ςκοτεινή, κρυφή καί ἀνεξερεύνθτθ ἡ προέλευςθ 
αὐτοῦ τοῦ ξεματιάςματοσ.  



Ἐπίςθσ τό ξεμάτιαςμα μέ τό λάδι ςτό ποτήρι ἤ τό ξεμάτιαςμα μέ τήν πετςέτα ἤ τό 
ξεμάτιαςμα μέ τό καρβουνάκι εἶναι τελετέσ παρμένεσ ἀπό τήν Μαύρθ Μαγεία, γι᾽ 
αὐτό ὁ Χριςτιανόσ δέν πρέπει ποτέ νά ξεματιάηει ἤ νά ξεματιάηεται μ᾽ αὐτούσ τούσ 
τρόπουσ. 
Εἶναι ἀδιανόθτο καί πέρα ἀπό κάκε χριςτιανική ἀντίλθψθ τό νά βλέπει κανείσ μάτια 
γυάλινα γαλάηια νά κρέμονται ςέ ςπίτια ἡ ςέ γραφεῖα, ςτά αὐτοκίνθτα ἤ καί ςτόν 
λαιμό μαηί μέ τόν ςταυρό, ὡσ μέςον ἀποφυγῆσ ἀπό τό κακό μάτι. Τό νά κρεμᾶνε 
ςκόρδο ἡ πέταλο ἀλόγου, ςτήν εἴςοδο τοῦ ςπιτιοῦ ἤ τοῦ καταςτήματοσ. 
Ὅλα αὐτά δέν ἔχουν ςχέςθ μέ τήν διδαςκαλία τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ καί προφανῶσ 
προέρχονται ἀπό λαϊκέσ καί παλιέσ εἰδωλολατρικέσ δοξαςίεσ καί πρακτικέσ ἀκακό-
ριςτεσ, γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἀπαράδεκτα γιά τούσ πιςτούσ καί δέν τιμοῦν τήν ςύγχρονθ 
«προοδευτική» ἐποχή μασ. Εἶναι ἐκδθλώςεισ ἄγνοιασ, ἀπιςτίασ καί παγανιςμοῦ. 
 
ΟΙ ΕΞΟΡΚΙΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σήμερα γίνεται πολύσ λόγοσ γιά τούσ ἐξορκιςμούσ. Οἱ εὐχέσ τῶν ἐξορκιςμῶν εἶναι 
εὐχέσ εἰδικέσ πού διαβάηονται ςέ ἀνκρώπουσ πού ἔχουν δαιμονιςτεῖ. Ἡ Ὀρκόδοξθ 
Ἐκκλθςία ἀντιμετωπίηει ὅςουσ ἔχουν ἀνάγκθ τῶν ἐξορκιςμῶν ὡσ ἀςκενεῖσ. Καί οἱ 
ἀςκενεῖσ εἶναι δύο εἰδῶν. Ἄλλοι εἶναι οἱ ἀςκενεῖσ πού ἔχουν πρόβλθμα μέ τό ςῶμα 
καί ἄλλοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἀςκένεια ψυχική. Ὅμωσ ἡ Ἐκκλθςία τόν ἀςκενή 
δέν τόν ἀντιμετωπίηει μονομερῶσ, δθλ. δέν διαβάηει μόνο εὐχέσ γιά τό ςῶμα, ἀλλά 
ςυγχρόνωσ διαβάηει εὐχέσ καί γιά τήν ψυχή. Ἄλλωςτε ςυμβαίνει, ὅταν ἀςκενεῖ τό 
ςῶμα, νά ἀςκενεῖ καί ἡ ψυχή, καί τό ἀντίκετο, ( Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν 
ἀςκενεῖ τὸ ςῶμα, ἀςκενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή ). Ἡ δαιμονοπλθξία εἶναι μιά μορφή κά 
λέγαμε ἀςκζνειασ πού ἔχει νά κάνει κυρίωσ μέ τήν ψυχή καί ςτθν ςυνζχεια καί μέ 
τό ςῶμα. Γιατί ὁ ἄνκρωποσ πού κυβερνᾶται ἀπό δαιμόνια δέν ταλαιπωρεῖται μόνο 
ψυχικά, ἀλλά προέκταςθ τῆσ ψυχικῆσ του ἀςκζνειασ εἶναι καί ἡ ταλαιπωρία τοῦ 
ςώματόσ του. Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ δαιμονοπλθξία εἶναι κατάςταςθ τῆσ ψυχῆσ 
ταυτόχρονα δέ καί τοῦ ςώματοσ. Ἐξορκιςμούσ διαβάηει ἡ ἁγία μασ Ἐκκλθςία ςήμερα 
ς' ἐκείνουσ πού εἶναι δαιμονιςμένοι, καί γενικά ς' ἐκείνουσ πού βρίςκονται κάτω 
ἀπό τήν κυριαρχία, τήν ἐξουςία τοῦ διαβόλου. Ὡσ ἐκ τούτου οἱ ἐξορκιςμοί δέν 
διαβάηονται εὐκαίρωσ ἀκαίρωσ, ἀλλά μόνον κατόπιν προςεκτικοῦ ἐλέγχου ἐκείνου 
πού τούσ ηθτᾶ ἤ πού ηθτοῦν ἄλλοι γιά κάποιον ςυγγενή ἤ φίλο τουσ. 
Συνήκωσ ὑπάρχουν καί ἄνκρωποι οἱ ὁποῖοι ἐνῶ δέν παρουςιάηουν κανένα ςύμ-
πτωμα δαιμονοπλθξίασ παρ᾽ ὅλα αὐτά ηθτοῦν νά τούσ διαβαςτοῦν οἱ ἐξορκιςμοί. Ἡ 
ἐπίμονθ ἀπαίτθςθ ἐκ μέρουσ κάποιων πιςτῶν γιά τίσ εὐχέσ τῶν ἐξορκιςμῶν δέν 
ςθμαίνει ὅτι οἱ Ἱερεῖσ πρέπει νά ὑποκύπτουν ςέ τέτοιεσ ἐπικυμίεσ. Ἀπαιτεῖται 
ἔρευνα πνευματική και ἐξομολόγθςθ προκειμένου νά ἐξεταςκεῖ μέ τόν καλύτερο 
δυνατό τρόπο ἐκεῖνοσ πού ηθτᾶ αὐτέσ τίσ εὐχέσ.  



Νά ἐρευνθκεῖ τό κίνθτρο καί ἡ πνευματική κατάςταςθ ἐκείνου πού ηθτάει τήν ἀνά-
γνωςθ τῶν ἐξορκιςμῶν. Ραράλογθ χρθςιμοποίθςθ τῶν ἐξορκιςμῶν ἤ χωρίσ τήν 
κατάλλθλθ ἔρευνα ἐγκυμονεῖ γιά τούσ ἀνκρώπουσ κίνδυνο καί μεγάλθ ταλαιπωρία 
ἀπό τίσ ἐπικέςεισ τοῦ διαβόλου. 
Ὁ δαίμονασ δέν φεύγει μόνοσ του ἢ ἄν φύγει, ἀποχωρεῖ προςωρινά, καί μετά 
ἐπιςτρέφει δριμύτεροσ ςύμφωνα μέ τήν γραφή: «Ρορεύεται καί παραλαμβάνει μεκ᾽ 
ἑαυτοῦ ἑπτά ἕτερα πνεύματα πονθρότερα ἑαυτοῦ, καί εἰςελκόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καί 
γίνεται τά ἔςχατα τοῦ ἀνκρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων». 
Ἡ ἀλήκεια εἶναι ὅτι ὅςο ὁ ἄνκρωποσ ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Κεό καί τά ἱερά 
μυςτήρια τῆσ Ὀρκόδοξθσ Ἐκκλθςίασ τόςο γίνεται εὐάλωτοσ ςτόν δαιμονιςμό. 
Ἄλλωςτε καί ςτό ἱερό Εὐαγγέλιο ὑπάρχει περίπτωςθ δαινομιςμοῦ πού προῆλκε 
ἀποδοκιμαςία τιν ὁποία ἐπέτρεψε ὁ Κεόσ. Ὁ διάβολοσ δέν ἔχει καμιά ἐξουςία ςτόν 
ἄνκρωπο. Ἐξουςία ἀποκτᾶ μόνον, ἄν ὁ ἴδιοσ ὁ ἄνκρωποσ δώςει τόπο καί δικαιώ-
ματα νά τόν κυριεύςει. Καί ςήμερα πολλοί ἄνκρωποι ξεχνοῦν τήν ὕπαρξθ τοῦ Κεοῦ, 
τόν τακτικό ἐκκλθςιαςμό τουσ καί μπλέκουν ἀκολουκώντασ διάφορεσ ἀνατολικέσ 
ἀποκρυφιςτικέσ κρθςκεῖεσ ὅπου ἐπικρατεῖ ὁ ἄρχων τοῦ ςκότουσ, διάβολοσ. Αὐτή ἡ 
κατάςταςθ ὁδθγεῖ ςέ δαιμονιςμό. Ὁ ἄνκρωποσ πού ἀποςτρέφεται πειςματικά τόν 
Κεό, τόν ἀποςτρέφεται καί ὁ Κεόσ. Συνοψίηοντασ, νά ποῦμε ὅτι οἱ ἐξορκιςμοί δια-
βάηονται ςέ δαιμονιςμένουσ ποφ ἔχουν φανερέσ ἐκδθλώςεισ δαιμονοπλθξίασ. Στιν 
περίπτωςθ αὐτι ὁ δαιμονιςμένοσ πού ἔχει ἀνάγκθ ἐξορκιςμῶν παίρνει διάφορεσ 
μορφέσ : ςτό πρόςωπο, κάνει διαδοχικά ἀςυνήκιςτεσ γκριμάτςεσ ηώων, πτθνῶν καί 
ἑρπετῶν. Δέν ἀντζχει νά μπεῖ μζςα ςτόν Ναό καί νά παρακολουκιςει τιν κεία 
Λειτουργία. Καί μάλιςτα τό μυςτήριο τῆσ κείασ Εὐχαριςτίασ τοῦ προκαλεῖ μία τάςθ 
φυγῆσ, ἀςυνήκιςτθ ταραχή καί κάτι ςάν κάψιμο, ςύμφωνα μέ τίσ ὁμολογίεσ τῶν 
δαιμονιςμένων. Ἀκόμθ προκαλεῖ ἄφριςμα ςτό ςτόμα, δύναμθ μεγάλθ, ὥςτε νά 
κακίςταται ἀδύνατθ ἡ ςυγκράτθςή του, φυγή ἀπό τόν κόςμο καί τάςθ πρόσ κατοί-
κθςθ ςέ μνήματα, τάφουσ καί ἐρήμουσ τόπουσ ὅπου κατοικοῦν ἄλλοι δαίμονεσ. 
Ἐπίςθσ ὁ δαιμονιςμένοσ αἰςκάνεται ἀποςτροφή πρόσ τοφσ Ἱερεῖσ, ἡ ὁποία ςυνοδεύ-
εται ἀπό αἰςχρό ὑβρεολογίου ἐναντίον τουσ, ἀποκαλϊντασ τουσ « τράγουσ ».  
Ἀποκαλφπτουν τίσ ἁμαρτίεσ τῶν διαφόρων ἀνκρώπων πού τούσ περιςτοιχίηουν καί 
μάλιςτα τίσ ἁμαρτίεσ ποφ εἶναι ἀνεξομολόγθτεσ. Ἀκόμθ ὑπάρχει περίπτωςθ, κατά 
τήν ἀνάγνωςθ τῶν ἐξορκιςμῶν, νά ἐμφανίςουν ςυνεχῆ ρεψίματα καί νά προκλθκεῖ 
ἐμετόσ. Στό ἄκουςμα δζ τοῦ ὀνόματοσ τοῦ τιμίου καί Ηωοποιοῦ Σταυροῦ καί τῆσ 
Ὑπεραγίασ Κεοτόκου νιώκουν κάψιμο. Ροτέ δέν ἀποκαλοῦν τήν μθτέρα τοῦ Κυρίου 
μασ Ραναγία, ἀλλά Μαρία. 
Ἕκτοσ ἀπό τίσ φανερζσ ἐκδθλώςεισ δαιμονοπλθξίασ ὑπάρχει καί μιά ἄλλθ μορφή 
πού δζν φαίνεται καί δύςκολα γίνεται ἀντιλθπτή ἀκόμθ καί ἀπό ἀνκρώπουσ τῆσ 
Ἐκκλθςίασ. Στήν μορφή αὐτή ἐμφανίηονται δαιμονιςμένοι μέ τά ἑξῆσ ςυμπτϊματα : 
Ξαφνικό ςταμάτθμα τῆσ ὄρεξθσ γιἀ φαγθτό, μέ τάςθ κακθμερινῆσ ἀςιτίασ ἤ μέ 
τάςεισ αὐτοκτονίασ χωρίσ αἰτία. Ἀκόμα καί ἡ ἴδια ἡ αὐτοχειρία μπορεῖ νά κεωρθκεῖ 
μιά κατάςταςθ δαιμονιςμοῦ μέ κρυφά ἐλατήρια πού δέν γίνονται ἀντιλθπτά οὔτε 
καί ςτούσ γονεῖσ καί τούσ οἰκείουσ, τοφσ φίλουσ καί γνωςτούσ. Ἡ χωρίσ αἰτία διατά-
ραξθ τῶν ςχέςεων μεταξύ τῶν ςυηύγων, ὅπου παρατθρεῖται ἡ περίπτωςθ ὁ ἕνασ 
ἀπό τούσ δύο νά ἔχει τάςθ φυγῆσ καί ἐγκατάλειψθσ τῆσ οἰκογενείασ του, χωρίσ 
αἰτία, εἶναι φαινόμενο δαιμονοπλθξίασ. Εἶναι ἕνα ἀνεξήγθτο φαινόμενο ἀκόμα καί 
γιά τούσ ἴδιουσ τούσ ςυηύγουσ.  



Στήν ἴδια κάπωσ περίπτωςθ ἐντάςςονται μεμονωμένοι ἄνκρωποι πού δέν κέλουν 
νά κοιμοῦνται ςτά ςπίτια τουσ. 
Μιά μορφι δαιμονοπλθξίασ εἶναι καί ἡ ἀνεξήγθτθ ἀποχή ἀπό τά ἱερά μυςτιρια, τῆσ 
κείασ Εὐχαριςτίασ, τῆσ Ἐξομολογήςεωσ καί τοῦ Ἐκκλθςιαςμοῦ ςἐ ςυνδιαςμό μέ τήν 
ἀποςτροφή πρόσ τοφσ Ἱερεῖσ, τήν προςευχή, τά εἰκονίςματα, τά ὁποία ςυμβαίνει 
ἀκόμθ νά τά καταπατοῦν καί νά τά μαγαρίηουν μέ διαφόρουσ τρόπουσ. 
Βζβαια ἡ ἀνάγνωςθ τῶν ἐξορκιςμῶν ἐνδείκνυται γιά εἰδικέσ, μεμονομζνεσ καί προ-
ςωπικέσ περιπτώςεισ, ἀλλά κάνοντασ χρήςθ τοῦ ἐκκλθςιαςτικοῦ ὅρου «οἰκονομία», 
κά μπορούςαμε νά μιλήςουμε καί γιά ἕναν γενικό ἐξορκιςμό ἀπό τόν ὁποῖο ἔχει 
ἀνάγκθ ἡ κοινωνία μασ, γιατί δυςτυχῶσ ςτό ςύνολό τθσ βρίςκεται ὑπό τήν κυρια-
ρχία τοῦ ςατανᾶ ( ναρκωτικά, πορνεία, μοιχεία, ἀπάτθ, ὁμοφιλοφιλία, ἐκτρώςεισ, 
φόνοι ). 
Ἄλλωςτε αὐτό ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τόν λόγο τοῦ ἀποςτόλου Ρέτρου· «νήψατε, 
γρθγορήςατε· ὁ ἀντίδικοσ ὑμῶν διάβολοσ ὡσ λέων ὠρυόμενοσ περιπατεῖ ηθτῶν τίνα 
καταπίῃ». (Αϋ Ρετ., 5, 8), ἀλλά καί τίσ διαπιςτώςεισ τοῦ Κύριου μασ : « Ἀποκρικεὶσ 
δὲ ὁ ᾽Λθςοῦσ εἶπεν, ὦ γενεὰ ἄπιςτοσ καὶ διεςτραμμένθ ». (Ματκ, 17, 17) « Γενεὰ 
πονθρὰ καὶ μοιχαλὶσ ». (Ματκ, 16, 4) « Τοῦτο δὲ τὸ γζνοσ οὐκ ἐκπορεφεται εἰ μὴ ἐν 
προςευχῇ καὶ νθςτείᾳ ». (Ματκ, 17, 21) 
Σϋαὐτήν τήν γενική δαιμονοπλθξία ἀναφέρονται καί οἱ εὐχέσ τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ : 
«Φυγάδευςον τοὺσ δαίμονασ καὶ κατάργθςον τὰσ πονθρίασ αὐτῶν, ἵνα πᾶσ ὁ 
κόςμοσ καὶ πᾶςα ἡ κτίςισ λυκῇ ἀπὸ παντὸσ δεςμοῦ αὐτῶν». 
«Φεῦγε δαιμόνιον τὸ ἐγείραν τὴν δεξιὰν ἐπὶ τὴν ἀριςτεράν, ἀδελφὸν ἐπὶ ἀδελφὸν, 
ςφηυγον ἐπὶ ςφηυγον καὶ πατζρα ἐπὶ τζκνοισ· τὸ ἐπαναςτατοῦν τζκνα ἐπὶ γονεῖσ 
ὥςτε κανατϊςουςιν αὐτοφσ». 
Εἶναι ςζ ὅλουσ γνωςτό ὅτι ἡ βαςκανία ςυγκαταλέγεται ςτίσ «ἀπ᾽ ἔξω» λεγόμενεσ 
ἀςκένειεσ. Στίσ ἀρρώςτιεσ δθλαδή πού δέν ὀφείλονται ςέ ὀργανική πάκθςθ, ἀλλά 
προκαλοῦνται ἀπό τόν ςατανᾶ, τόν ὁποῖο ὁ λαόσ ὀνομάηει «ὁ ἔξω ἀπ᾽ ἐδῶ», ἀπό 
ἀπέχκεια. 
Ἄλλωςτε εἶναι πίςτθ τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ, ὅτι τόν ςατανᾶ «ἐξέβαλε» τῆσ Ἐκκλθςίασ ἡ 
παντοδυναμία τοῦ Κεοῦ. Ἔτςι, ἀπ' ἔξω ἐπιτίκεται ἐναντίον τῶν ἄνκρωπον. Ὁ ἱερόσ 
Χρυςόςτομοσ λέγει : « Ἔξω τῆσ Ἐκκλθςίασ ἕςτθκεν ὁ διάβολοσ, εἰσ γὰρ τὴν ἱερὰν 
ταύτθν μάνδραν εἰςελκεῖν οὐ τολμᾷ. Ἔνκα γὰρ ποίμνθ Χριςτοῦ, λφκοσ οὐ φαίνεται, 
ἀλλ᾽ ἔξω, τὸν ποιμένα δεδοικώσ, ἕςτθκεν». Ἐνῶ, λοιπόν, ἡ βαςκανία προέρχεται ἀπό 
τόν ςατανᾶ, οἱ ἄνκρωποι, ἀντί νά καταφεύγουν ςτήν δύναμθ τοῦ Κεοῦ, ςτήν Ἐκ-
κλθςία, πθγαίνουν ςτίσ ἐξορκίςτριεσ, δθλαδή ςτά ὄργανα τοῦ διαβόλου. 
Ἄλλ᾽ ὁ πονθρόσ ποτέ δέν κέλει τό καλό μασ. Ὁ Μζγασ Ἀκανάςιοσ λέγει χαρακτθρι-
ςτικά : « Δαίμονα φαρμακὸσ οὐ διώκει, ἀλλ᾽ ὁ δαίμων, ὁ ἐν τῷ δαιμονιηομένῳ 
ἀνκρώπῳ οἴκων ἑκουςίωσ ὑποχωρεῖ πρὸσ τὸ ἀπατθκῆναι τοὺσ ἀνκρώπουσ καὶ ἀντὶ 
τοῦ προςτρέχειν πρὸσ Κεόν, πείκει πρὸσ τοὺσ φαρμακοὺσ τρέχειν ». 
Γι' αὐτό, ἄσ προςέξουμε. Ὁ Χριςτιανόσ ποτέ δέν καταφεφγει ςτά ξόρκια, ὁτιδήποτε 
καί ἄν λέγουν οἱ ἐξορκίςτριεσ. Ὁ πιςτόσ καταφεύγει μόνον ςτόν Κεό καί ςτήν 
Ἐκκλθςία του, πού τοῦ δίνει τήν δύναμθ «πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ ςκορπίων καὶ ἐπὶ 
πᾶςαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχκροῦ». ( Λoυκ, γ´, 19 ) 
 
     Ρθγι : http://pathanasios.gr/index.php/orthodoksi-periigisi/themata-leitourgikis-
eftaksias/3038-mli 
 



ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΕΤΧΗ ἤτοι ΕΞΟΡΚΙΜΟ 
( ἐπὶ παςχόντων ὑπό Δαιμόνων καὶ ἐπὶ πάςαν ἀςκζνειαν ) 

Ἐξορκίηω ςὲ τὸν ἀρχζκακον τῆσ βλαςφθμίασ, τὸν ἀρχθγὸν τῆσ ἀνταρςίασ, καὶ αὐτου-
ργόν τῆσ πονθρίασ. 
Ἐξορκίηω ςε τὸν ἐκρίφκεντα ἐκ τῆσ ἄνω φωτοφορίασ, καὶ ςκότω βυκοῦ κατενεχ-
κζντα διὰ τὴν ἔπαρςιν. Ἐξορκίηω ςε, καὶ πάςαν τὴν ἐκπεςοῦςαν δφναμιν, τῆσ ςῆσ 
ἀκόλουκον προαιρζςεωσ. Ὀρκίηω ςε, πνεῦμα ἀκάκαρτον, κατὰ τοῦ Κεοῦ Σαβαϊκ, 
καὶ πάςθσ ςτρατιὰσ Ἀγγζλων Κεοῦ, Ἀδωναῒ, Ἐλωῒ, Κεοῦ παντοκράτοροσ, ἔξελκε καὶ 
ἀπαναχϊρθςον ἀπὸ τοῦ δοφλου τοῦ Κεοῦ (τοῦδε). 
Ἐξορκίηω ςε κατὰ τοῦ Κεοῦ τοῦ πάντα λόγω κτίςαντοσ, καὶ τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰθςοῦ 
Χριςτοῦ, τοῦ μονογενοῦσ Υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ πρὸ τῶν αἰϊνων ἀρριτωσ καὶ ἀπακῶσ ἐξ 
αὐτοῦ γεννθκζντοσ- τοῦ τὴν ἀόρατον καὶ ὁρατὴν κτίςιν δθμιουργιςαντοσ, καὶ τοῦ 
κατ’ εἰκόνα ἰδίαν τὸν ἄνκρωπον πλαςτουργιςαντοσ- τοῦ νόμω πρότερον φυςικῶσ 
τοῦτον παιδαγωγιςαντοσ- καὶ Ἀγγζλων ἐπιςταςία φυλάξαντοσ- τοῦ ὕδατι τὴν ἁμαρ-
τίαν κατακλφςαντοσ ἄνωκεν, καὶ τὰσ ὑπ’οὐρανόν ἀβφςςουσ ἀναςτομϊςαντοσ, καὶ 
γίγαντασ ἀςεβιςαντασ καταφκείραντοσ, καὶ πφργον τῶν βεβιλων καταςείςαντοσ, 
καὶ γῆν Σοδόμων καὶ Γομόρρων πυρί καὶ κείω τεφρϊςαντοσ, οὐ μάρτυσ καπνόσ, 
ἀκοίμθτοσ ἐξατμίηεται· τοῦ ράβδω πζλαγοσ ριξαντοσ, καὶ λαὸν ἁβρόχοισ πόςι περά-
ςαντοσ, καὶ τφραννον Φαραϊ, καὶ ςτρατὸν κεομάχον, εἰσ ἀΛϊνα τοῖσ κφμαςι κατά-
κλφςαντοσ τῆσ ἀςεβείασ πόλεμον· τοῦ ἐπ’ ἐςχάτων ἐκ Ραρκζνου ἀγνῆσ ςαρκωκζν-
τοσ ἀνεκλαλιτωσ, καὶ ςϊασ τὰσ ςφραγίδασ τῆσ ἀγνείασ φυλάξαντοσ· τοῦ πλφναι 
βαπτίςματι τὸν παλαιὸν ἡμῶν ρφπον εὐδοκιςαντοσ, ὃν ἠμεῖσ διὰ τῆσ παραβάςεωσ 
ἐπεςπαςάμεκα. 
Ἐξορκίηω ςε, κατὰ τοῦ βαπτιςκζντοσ ἐν Ἰορδάνθ, καὶ τφπον ἠμῖν ἀφκαρςίασ ἐν ὕδατι 
κατὰ χάριν παρεχομζνου, ὃν Ἄγγελοι καὶ πᾶςαι αἱ Δυνάμεισ τῶν οὐρανῶν κατε-
πλάγθςαν, τὸν ςαρκωκζντα Κεὸν βλζπουςαι μετριάςαντα, ὅτε ὁ ἄναρχοσ Ρατὴρ τὴν 
ἄναρχον γζννθςιν τοῦ Υἱοῦ ἀπεκάλυψε, καὶ τοῦ Ἁγίου Ρνεφματοσ ἡ κατάβαςισ τῆσ 
Τριάδοσ τὴν ἕνωςιν ἐμαρτυρθςεν. 
Ὀρκίηω ςε, κατ’ ἐκείνου τοῦ ἄνεμον ἐπιτιμιςαντοσ, καὶ κλφδωνα καλάςςθσ πραῢ-
ναντοσ· τοῦ ςτίφθ δαιμόνων ἐκδιϊξαντοσ, καὶ κόρασ ὀμμάτων, ἀπό μιτρασ λειποῦ-
ςασ, πθλό τυφλοῖσ ἀναβλζψαι ἀναρμόςαντοσ, καὶ τὴν ἀρχαίαν τοῦ γζνουσ ἠμῶν 
διάπλαςιν ἀνακαινίςαντοσ, καὶ ἀλάλοισ τό λαλεῖν ἀνορκϊςαντοσ· τοῦ ςτίγματα 
λζπρασ ἀποςμιξαντοσ καὶ νεκροὺσ ἐκ τῶν τάφων ἀναςτιςαντοσ· τοῦ μζχρι ταφῆσ 
τοῖσ ἀνκρϊποισ ὁμιλιςαντοσ, καὶ τὸν Ἄδθν ἐγζρςει ςκυλεφςαντοσ, καὶ πάςαν τὴν 
ἀνκρωπότθτα ἀνάλωτον τῷ κανάτῳ καταςκευάςαντοσ. 
Ὁρκίηω ςε, κατὰ Κεοῦ τοῦ Ραντοκράτοροσ, τοῦ τῇ κεοπνεφςτῳ φωνὴ τοὺσ ἀνκρϊ-
πουσ ἐμπνεφςαντοσ, καὶ τοῖσ Ἀποςτόλοισ ςυμπράξαντοσ, καὶ πάςαν τὴν οἰκουμζνθν 
εὐςεβείασ πλθρϊςαντοσ. 
Φοβικθτι, φφγε, δραπζτευςον, ἀναχϊρθςον, δαιμόνιον ἀκάκαρτον καὶ ἐναγζσ, 
καταχκόνιον, βφκιον, ἀπατθλόν, ἄμορφον, κεατὸν δι’ ἀναίδειαν, ἀκζατον διὰ τὴν 
ὑπόκριςιν, ὁποφ ἂν τυγχάνθσ ἢ ἀπζρχθ, ἢ αὐτὸσ εἰ ὁ Βεεληεβοφλ, ἢ καταςείων, ἢ 
δρακοντοειδισ, ἢ κθριοπρόςωποσ, ἢ ὡσ ἀτμίσ, ἢ ὡσ καπνὸσ φαινόμενοσ, ἢ ὡσ 
ἀρςεν, ἢ ὡσ κῆλυ, ἢ ὡσ ἐρπετόν, ἢ ὡσ πετεινόν, ἢ νυκτολάλον, ἢ κωφόν, ἢ ἄλαλον· ἢ 
ἐκφοβοφν ἐξ ἐπιδρομῆσ, ἢ ςπαρᾶςςον, ἢ ἐπιβουλεφον, ἢ ἐν ὕπνω βαρεί, ἢ ἐν νόςω, 
ἢ ἐν μαλακία, ἢ ἐν γζλωτι ρζμβον, ἢ δάκρυα φιλιδονα ἐμποιοῦν, ἢ λάγνον, ἢ δυς-
ῶδεσ ἢ ἐπικυμθτικόν, ἢ ἡδονικόν, ἢ φαρμακόφιλον, ἢ ἐρωτομανζσ, ἢ ἀςτρομαγικόν, 
ἢ ἐνοικθματικόν, ἢ ἀναιδζσ, ἢ φιλόνεικον, ἢ ἀκατάςτατον· ἢ τῇ ςελινθ ςυναλλοι-



οφμενον, ἢ χρόνῳ τινὶ ςυντρεπόμενον· ἢ ὀρκρινόν, ἢ μεςθμβρινόν, ἢ μεςονυκτικόν, 
ἢ ἀωρίασ τινοσ, ἢ αὐγῆσ· ἢ αὐτομάτωσ ςυνιντθςασ, ἢ ἐπζμφκθσ ὑπὸ τινόσ, ἢ προςε-
πζλαςασ ἄφνω, ἢ ἐν καλάςςθ, ἢ ἐν ποταμῷ, ἢ ὑπὸ γῆσ, ἢ φρζατοσ, ἢ ἐκ κρθμνοῦ, ἢ 
ἐκ λάκκου, ἢ λίμνθσ, ἢ καλαμῶνοσ, ἢ ὕλθσ, ἢ ἀπογαίου, ἢ ἀκακάρτου, ἢ ἄλςουσ, ἢ 
δρυμῶνοσ, ἢ δζνδρου, ἢ ὀρνζου, ἢ βροντῆσ, ἢ ἐκ ςτζγθσ λουτροῦ, ἢ ἐν κολυμβικρα 
ὑδάτων, ἢ ἐκ μνιματοσ εἰδωλικοῦ, ἢ ὅκεν ἴςμεν καὶ οὐκ ἴςμεν, ἢ γνως-τόν, ἢ 
ἄγνωςτον, καὶ ἐξ ἀπεριςκζπτου τόπου· μερίςκθτι καὶ ἁπαλλάγθκι. 
Αἰςχφνκθτι τὴν εἰκόνα, τὴν χειρὶ Κεοῦ πλαςκεῖςαν καὶ μορφωκεῖςαν. Φοβικθτι τοῦ 
ςαρκωκζντοσ Κεοῦ τὸ ὀμοίωμα, καὶ μὴ ἐγκρυβῆσ εἰσ τὸν δοῦλον τοῦ Κεοῦ (τόνδε), 
ἀλλά ράβδοσ ςιδθρᾶ, καὶ κάμινοσ πυρόσ, καὶ τάρταροσ, καὶ ὀδόντων βρυγμόσ, 
ἄμυνα τῆσ παρακοῆσ ςὲ περιμζνει. Φοβικθτι, φιμϊκθτι, φφγε· μὴ ὑποςτρζψθσ, μὴ 
ὑποκρφβθσ, μεκ’ ἐτζρασ πονθρίασ πνευμάτων ἀκακάρτων, ἀλλά ἄπελκε εἰσ γῆν 
ἄνυδρον, ἔρθμον, ἀγεϊργθτον, ἣν ἄνκρωποσ οὐκ οἰκεῖ, Κεὸσ μόνοσ ἐπιςκοπεῖ, ὁ 
δεςμεφων πάντασ τοφσ βαςκαίνοντασ, καὶ ἐπιβουλεφοντασ τῇ αὑτοῦ εἰκόνι, καὶ 
ςειραῖσ ηόφου ταρταρϊςασ εἰσ μακρὰν νφκτα καὶ ἡμζραν ςε πάντων τῶν κακῶν 
πεπειραμζνον καὶ ἐφευρζτθν διάβολον· ὅτι μζγασ ὁ φόβοσ τοῦ Κεοῦ, καὶ μεγάλθ ἡ 
δόξα τοῦ Ρατρὸσ καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Ρνεφματοσ. Ἀμιν. 
( Τὸ παρὸν ἐγζνετο ἐπὶ τῇ βάςει τοῦ ἐν τῷ Μικρῷ Εὐχολογίῳ τῆσ Ἀνατολικῆσ 
Ὀρκοδόξου τοῦ Χριςτοῦ Ἐκκλθςίασ κειμζνου, κατὰ τὴν ἔκδοςιν τῆσ Ἀποςτολικῆσ 
Διακονίασ τῆσ Ἐκκλθςίασ τῆσ Ἑλλάδοσ. ) 

ΟΙ ΕΞΟΡΚΙΜΟΙ Ω ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
( Γεϊργιοσ Ν. Φίλιασ κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου Ἀκθνῶν ) 

 
 
 
 
 
 
ΜΑΣΙΑΜΑ 
Ειρινθ Σηελζπθ : Συμβουλευτικι Ψυχολόγοσ -Ψυχοκεραπεφτρια, Pg.Dipl., MSc., City 
University, Λονδίνο,  
Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που μποροφμε να κυμθκοφμε να νιϊκουμε μια ξαφνικι 
αδιακεςία που δεν μποροφμε να αιτιολογιςουμε τθν προζλευςι τθσ και οι άλλοι 
γφρω μασ να λζνε, ι κι εμείσ να ςκεφτόμαςτε, ότι κα πρζπει να μασ ζχουν ματιάςει. 
«Μάτι είναι…» είναι θ ςυνικθσ ζκφραςθ που χρθςιμοποιείται και, τότε, κανείσ 
πρζπει να αναηθτιςει βοικεια για να τον ξεματιάςουν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
για να διϊξει κανείσ « το κακό μάτι ». Ρολλζσ φορζσ, όμωσ, θ διαδικαςία μπορεί να 
γίνει και από απόςταςθ, παίρνοντασ, για παράδειγμα, τθλζφωνο τθν μθτζρα μασ ι 
κάποια κεία που ξζρει να ξεματιάηει. 
Τα ςυμπτϊματα του ματιάςματοσ είναι λίγο πολφ γνωςτά : μετωπιαίοσ πονοκζ-φα-
λοσ, ναυτία, αίςκθμα κοφραςθσ και αδυναμίασ, ανεξζλεγκτθ υπνθλία, ζμετοσ, ίςωσ 
και μια … τάςθ προσ ατυχιματα είναι μερικά από αυτά. Το άτομο ςυνικωσ νιϊκει 
ξαφνικά αυτά τα ςυμπτϊματα, ςε ςυνκικεσ που δεν μπορεί να τα αποδϊςει ςε 
κάποιον άλλο αιτιολογικό παράγοντα. Βζβαια, ςυνικωσ κάποιοσ κα πει ότι τον 
ζχουν ματιάςει, ι κα του το πουν και οι άλλοι, όταν κα ζχει ζρκει ςε αλλθλεπίδρα-
ςθ με άλλουσ ανκρϊπουσ. Ράντα κανείσ ψάχνει να βρει ποιόν είδε, ποιόν ςυνάντθ- 
ςε, ποιοσ τον κοίταξε περίεργα, ποιόσ τον μάτιαςε… 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/filias_exorkismos.pdf


Θ κεραπεία του ματιάςματοσ, το ξεμάτιαςμα, είναι ςχετικά απλι, όπωσ και θ 
διάγνωςθ του προβλιματοσ, αν και διαφοροποιείται από άτομο ςε άτομο, ι, μάλ-
λον, κα ζλεγε κανείσ, από οικογενειακι παράδοςθ ι ακόμθ και από τθν καταγωγι 
κάποιου. Για παράδειγμα, αν κάποιοσ είναι ματιαςμζνοσ, μια ςταγόνα λάδι που 
τοποκετείται ςε ζνα ποτιρι νερό που βρίςκεται μπροςτά του κα διαλυκεί αντί να 
επιπλεφςει ςτθν επιφάνεια του νεροφ. Σε άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ λζγεται ότι θ 
ςταγόνα πρζπει να δθμιουργιςει ζνα ςχιμα οβάλ, «ςαν μάτι», ςτθν επιφάνεια του 
νεροφ. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ μπορεί κανείσ να δει τθν επίδραςθ ςτισ χειρονομίεσ 
και τθν ςυμπεριφορά τοφ ατόμου ι ακουμπϊντασ το μζτωπό του… 
Θ τεχνικι του ξεματιάςματοσ επίςθσ ποικίλλει, ςυνικωσ ανά γεωγραφικι περιοχι. 
Σε κάποιεσ πρακτικζσ αναφζρεται ότι χρθςιμοποιείται ζνα καντιλι, με το φιτίλι να 
επιπλζει ςε μιςό λάδι και ςε μιςό νερό. Το καντιλι ανάβει και το άτομο που ξεματι-
άηει λζει ειδικζσ ευχζσ και προςευχζσ. Το νερό απορροφά τθν κακι ενζργεια και 
πρζπει ςτθ ςυνζχεια να πεταχτεί. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ το άτομο που ξεματιάηει 
απορροφά το ίδιο τθν κακι ενζργεια και για αυτό χαςμουριζται ςυνζχεια… 
Θ τεχνικι του ξεματιάςματοσ περνά επίςθσ από γενιά ςε γενιά, από τισ μάνεσ ςτουσ 
γιουσ και από τουσ γιουσ ςτισ κόρεσ. Θ μάνα δεν μπορεί να «διδάξει» τισ ευχζσ ςτθν 
κόρθ προφορικά, δια μζςω του λόγου. Για τθν μάνα και τθν κόρθ θ ςυγκεκριμζνθ 
πίςτθ προςφζρει μια διαςφνδεςθ όταν το κορίτςι ενθλικιωκεί και γίνει θ ίδια 
μθτζρα. Τότε το ξεμάτιαςμα αποτελεί ζνα τελετουργικό που μεταφζρεται, μια μετα-
βίβαςθ γνϊςθσ, ζνα ςφμβολο αποδοχισ ςτον κόςμο των ενθλίκων. Για τισ μάνεσ και 
τουσ γιουσ όμωσ το ξεμάτιαςμα είναι διαφορετικι υπόκεςθ. Αποτελεί μια δια βίου 
ςφνδεςθ και ςαν ζνα λόγο για τον οποίο οι γιοι μποροφν να «απευκφνονται», ακόμθ 
και όταν ενθλικιϊνονται, ςτθν μθτζρα τουσ και να ζχουν τθν ανάγκθ τθσ παρζμ-
βαςισ τθσ, ωσ ζνασ ςυμβολικόσ ομφάλιοσ λϊροσ. Θ μθτζρα, ζςτω και από μακριά, 
μπορεί να «γιατρζψει» τθν επιρροι του ματιάςματοσ. 
Ρράγματι, θ πίςτθ ςτο μάτιαςμα και ςτο κακό μάτι αποτελεί μια ευρζωσ διαδε-
δομζνθ παράδοςθ που κλθρονομείται, από τα αρχαία χρόνια μάλιςτα, και ςυναντά-
ται όχι μόνον ςτθν Ελλάδα αλλά και ςε πολλά άλλα μζρθ του πλανιτθ.  
Ανκρωπολογικζσ μελζτεσ αναφζρουν ότι μια τζτοια πίςτθ είναι απολφτωσ φυςικι 
και εναρμονιςμζνθ με τθν ανκρϊπινθ φφςθ και το ζνςτικτο κακϊσ αφορά ςτθν επι-
βίωςθ του ανκρϊπου και ωσ τζτοια ζχει άμεςθ χρθςιμότθτα. Με άλλα λόγια, είναι 
πολφ φυςικό ο άνκρωποσ να ικελε πάντα να βρίςκει τρόπουσ να «ανιχνεφει», να 
διαιςκάνεται ποιοι άνκρωποι γφρω του είναι φιλικά διακείμενοι απζναντί του και 
ποιοι όχι. Ροιοί κζλουν το κακό του και ποιοι όχι… Ροιοί είναι αυτοί που κζλουν να 
τον βλάψουν και να επθρεάςουν αρνθτικά τθν ηωι του… 
Σίγουρα λοιπόν μια παράδοςθ, ζνα ζκιμο, μια πρακτικι, που γεννικθκε και 
ενυπάρχει ςτθn ηωι του ανκρϊπου και ςυνεχίηει να υπάρχει μζχρι ςιμερα εξυπθ-
ρετεί μια βακιά ψυχολογικι ανάγκθ του που είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Αυτι τθν 
ανάγκθ κα προςπακιςουμε να ςυηθτιςουμε ςε αυτό το άρκρο, από μια ψυχολο-
γικι ματιά. Με άλλα λόγια, κα προςπακιςουμε να προςεγγίςουμε ψυχολογικά το 
κζμα του ματιάςματοσ για να δοφμε ποιεσ ςκζψεισ και ερμθνείεσ διατυπϊνει θ 
επιςτιμθ τθσ ψυχολογίασ ςχετικά με αυτό. 
Ασ ξεκινιςουμε λοιπόν από το ςθμείο που ιδθ προαναφζρκθκε, ότι δθλαδι οι 
άνκρωποι ζχουν πάντα τθν ανάγκθ να εφεφρουν τρόπουσ προςταςίασ από το 
«κακό», να νιϊκουν ότι μποροφν να το αντιμετωπίςουν, να το προβλζψουν επίςθσ…  



Είναι φυςικό ο άνκρωποσ, ιδιαίτερα ςε παλαιότερεσ εποχζσ, να ζνιωκε ιδιαίτερα 
απροςτάτευτοσ απζναντι ςτθ φφςθ, τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ γφρω του, αλλά και τα 
ίδια τα ςυναιςκιματά του που μπορεί να μθν μποροφςε εφκολα να κατανοιςει… 
 
ωματοποίθςθ 
Ραρατθρείται όμωσ ότι ο άνκρωποσ ζχει περιςςότερο τθν τάςθ να ςωματοποιεί 
αυτό που του ςυμβαίνει παρά να αναγνωρίηει τθν πθγι του ςτον εαυτό του. Το 
γεγονόσ αυτό το παρατθροφμε και ςε όλα τα ψυχοςωματικά προβλιματα ςτα οποία 
διαδραματίηεται ουςιαςτικά θ ίδια δυναμικι : μθ ςυνειδθτοποιθμζνα ςυναιςκιμα-
τα βρίςκουν ζκφραςθ ςτο ςϊμα, με διάφορα ςυμπτϊματα και πόνουσ. Αν ζρκουμε 
τϊρα ςτο μάτιαςμα και ςτο κακό μάτι κα παρατθριςουμε και εδϊ τθν ίδια διαδι-
καςία. Ζνα άτομο που δεν ςυνειδθτοποιεί τα ςυναιςκιματά του, τισ ςυγκροφςεισ 
του και τα διλιμματά του, αλλά και τθν πίεςθ που αςκοφν όλα αυτά πάνω του, 
αρχίηει να μθν νιϊκει καλά, να νιϊκει αδιακεςία, χωρίσ να ςυνειδθτοποιεί ότι 
εςωτερικά, προςωπικά του ηθτιματα ζχουν προκαλζςει αυτι τθν αναςτάτωςθ. Ι, 
ότι θ επαφι με ςυγκεκριμζνουσ ανκρϊπουσ και θ ςχζςθ του μαηί τουσ του διακι-
νοφν δφςκολα ςυναιςκιματα που δεν μπορεί να διαχειριςτεί και ζτςι αςυνείδθτα 
τα ςωματοποιεί. 
 
Διαχείριςθ ζντονων ςυναιςκθμάτων 
Ο Φρόχντ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον τρόπο με τον οποίο ο άνκρωποσ 
διαχειρίηεται τα πολφ ζντονα ςυναιςκιματά του (1). Ο άνκρωποσ κζλει πάντα να 
δθμιουργεί τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μπορεί να διαχειρίηεται τα πολφ ζντονα 
ςυναιςκιματά του. Θ παράδοςθ και το ςφςτθμα πίςτθσ ςτο κακό μάτι και ςτο 
μάτιαςμα αποτελοφν ζνα καλό επεξθγθματικό πλαίςιο για τα ζντονα ςυναιςκιματα 
που ο κακζνασ από εμάσ μπορεί να νιϊςει αλλά δεν ξζρει ποφ, πϊσ και ςε ποιον να 
τα αποδϊςει. Για τα ςυναιςκιματα που μασ προκαλοφν οι άλλοι άνκρωποι γφρω 
μασ που εμείσ επιλζγουμε ι όχι να ζχουμε κοντά μασ και οι οποίοι μπορεί να νιϊ-
κουμε ότι μασ αγαποφν, μασ μιςοφν κοκ. Αν αναλογιςτοφμε, το κακό μάτι αποτελεί 
μια επεξιγθςθ ςε όλα αυτά και, παράλλθλα, είναι κατά βάςθ κάτι … ουδζτερο γιατί 
επεξθγεί τα ςυμπτϊματά μασ και δεν κατθγορεί άμεςα κανζναν, οφτε καν αυτόν 
που ματιάηει γιατί και αυτόσ μοιάηει αςυνείδθτα και ανεξζλεγκτα να ματιάηει, ςαν 
να μθν μπορεί να κάνει και αλλιϊσ… Ζτςι όλα ερμθνεφονται χωρίσ να προςωπο-
ποιείται κάτι και χωρίσ κανείσ να αναλαμβάνει τθν ευκφνθ ουςιαςτικά… 
Το μάτιαςμα και το κακό μάτι αποτελοφν λοιπόν ζνα επεξθγθματικό πλαίςιο που 
μπορεί να εμπεριζχει τον ανκρϊπινο πόνο, τθν αβεβαιότθτα, τθν αρρϊςτια αλλά 
και ζνα ςφςτθμα πίςτθσ που βοθκά ςτθν αναγνϊριςθ και διαχείριςθ τϊν ςυναις-
κθμάτων τοφ ανκρϊπου. Ππωσ αναφζρει ο Kilborne (1), ςυμβαίνει ςπάνια ζνα 
ςφςτθμα πίςτθσ να αποτελεί ζνα τόςο αποτελεςματικό και δυνατό δίκτυο ιδεϊν, 
πολυπαραγοντικό, που αγκαλιάηει και περιλαμβάνει ζνα τόςο ευρφ πεδίο πεποι-
κιςεων και αξιϊν, ανεξάρτθτα από τισ προςωπικζσ ερμθνείεσ ι κεωρθτικζσ προςεγ-
γίςεισ του κακενόσ. Μπορεί να ερμθνεφει τθν δυςτυχία, τθν αρρϊςτια, τθν ξαφνικι 
αδιακεςία, τθν κακοτυχία, το μίςοσ, τθν αγάπθ, τθν κακία… Και, μάλιςτα, πόςο 
απαραίτθτο κα πρζπει να ιταν ςε καιροφσ που θ ιατρικι ι θ ψυχολογία και θ 
ψυχιατρικι ιδιαίτερα δεν ιταν κακόλου ανεπτυγμζνοι ωσ κλάδοι. 
 
 



Προβολι 
Ραράλλθλα, ςτο μάτιαςμα και ςτο κακό μάτι εμπεριζχεται και ο αμυντικόσ 
μθχανιςμόσ τθσ προβολισ. Ο άνκρωποσ, όταν δεν μπορεί να διαχειριςτεί τα ζντονα 
ςυναιςκιματα που βιϊνει, ζχει ανάγκθ να τα προβάλλει ςε κάτι ζξω από εκείνον. 
Το κακό μάτι αποτελεί ζναν καλό «εξωτερικό» ςτόχο ςτον οποίο μποροφν να 
αποδοκοφν όλα τα άγχθ, οι ςυγκροφςεισ αλλά και θ ενοχι που μπορεί να αποφζρει 
θ αποδοχι ευκφνθσ για μια αρρϊςτια, κάποια ςυμπτϊματα, λανκαςμζνεσ επιλογζσ 
κλπ. Ραράλλθλα, προςφζρεται ζνα πλαίςιο προβολισ και επεξιγθςθσ των πολφ 
βαςικϊν υπαρξιακϊν ερωτθμάτων που προκφπτουν ςε κάκε άνκρωπο, κάκε ϊρα 
και ςτιγμι τθσ ηωισ του και ςε ό, τι και αν του ςυμβεί, και ζχουν να κάνουν με το 
«γιατί εγϊ;», «γιατί τϊρα;», αλλά και ςε δευτερεφοντα ερωτιματα που προ-
κφπτουν, όπωσ «γιατί είμαι άρρωςτοσ», «γιατί δεν είμαι ευτυχιςμζνοσ», «γιατί δεν 
νιϊκω καλά»; 
 
Σο αίςκθμα ντροπισ 
Το μάτιαςμα και το κακό μάτι αποτελοφν επίςθσ μια επεξιγθςθ για το αίςκθμα 
ντροπισ που μπορεί να γεννοφν τα δικά μασ ζντονα ςυναιςκιματα ςχετικά με τον 
εαυτό μασ αλλά και τουσ άλλουσ. Ο Kilborne (1) αναφζρει το παράδειγμα μιασ 
γυναίκασ, τθσ Αϊςάσ, που μετακομίηει από τθν επαρχία ςτθν πρωτεφουςα. Θ Αϊςά 
νιϊκει αποπροςανατολιςμζνθ και φοβιςμζνθ, και νιϊκει ότι δεν μπορεί να ζχει μια 
προςωπικι ηωι που κα τθσ φζρει ικανοποίθςθ, και ζτςι νιϊκει ελλειμματικι. Το 
«κακό μάτι» αντιπροςωπεφει μια επεξιγθςθ για το αίςκθμα ελλειμματικότθτασ και 
ντροπισ που βιϊνει και λειτουργεί «ανακουφιςτικά» για τθν ίδια. Μπορεί να 
αποδϊςει μια «αιτία» (π.χ. τον φκονερό γείτονα) ςτα προβλιματά τθσ και να βιϊνει 
το αίςκθμα ντροπισ πιο εφκολα, να το αντζχει επίςθσ γιατί αναγνωρίηεται από τθν 
ίδια αλλά και από τουσ άλλουσ ότι το κακό μάτι, και όχι θ ίδια και οι επιλογζσ τθσ, 
ευκφνονται για τθν πορεία τθσ. 
Ο Kilborne (1) αναφζρει πόςο δφςκολο είναι για ζναν άνκρωπο να αντεπεξζλκει 
ςτθν αμφιςθμία, τισ ςυγκροφςεισ, τισ αβεβαιότθτεσ και τισ αμφιβολίεσ που επιφζρει 
θ ντροπι ωσ ςυναίςκθμα. Και όςο περιςςότερο κανείσ νιϊκει ντροπι τόςο περις-
ςότερο αρχίηει να βαςίηεται ςε φανταςιϊςεισ ςχετικά με το πϊσ τον βλζπουν οι 
άλλοι. Το γεγονόσ αυτό ςτθν ςυνζχεια μεγαλοποιεί τθν ευαιςκθςία και τθν αίςκθςθ 
ευάλωτου που επιφζρει θ δυναμικι τθσ ντροπισ και ςυμβάλλει ςε ναρκιςιςτικζσ 
/παρανοϊκζσ άμυνεσ αποδίδοντασ ςτουσ άλλουσ δυνάμεισ που δεν ζχουν και δεν 
μποροφν να ζχουν, ωσ μια προςπάκεια, ωσ ζνα αντίδοτο ςτο αίςκθμα ελλειματικό-
τθτασ και μειονεκτικότθτασ που ενυπάρχει ςτον εαυτό. 
 
Ο φόβοσ τοφ φκόνου 
Εδϊ λοιπόν ερχόμαςτε και ςτο πιο βαςικό ςτοιχείο τθσ ανάλυςισ μασ ςχετικά με το 
«κακό μάτι»: το φόβο που είχε ανζκακεν ο άνκρωποσ για το φκόνο. Το φκόνο που 
μπορεί να ειςπράξει από τουσ άλλουσ, το φκόνο που μπορεί να νιϊκει ο ίδιοσ για 
τουσ άλλουσ και δεν μπορεί να ελζγξει, να αποκρφψει και να δικαιολογιςει ςτον 
εαυτό του χωρίσ να νιϊςει ενοχζσ. Ρολλζσ φορζσ, επίςθσ, υποκζτουμε ότι οι άλλοι 
νιϊκουν φκόνο επειδι εμείσ κα νιϊκαμε ζτςι ςτθ κζςθ τουσ. Δεν είναι τυχαίο το 
γεγονόσ ότι διακζτουμε τόςεσ ευχζσ ςχετικά με το πϊσ διϊχνουμε το κακό όταν όλα 
πάνε καλά, όταν αποκτάμε κάτι ωραίο ι πολφτιμο. «Χτφπα ξφλο», λζμε ςυχνά, 
«φτου να μθ ςε ματιάςω…» κ.ά.  



Ο φκόνοσ είναι ζνα ςυναίςκθμα που όλοι φοβόμαςτε γιατί φοβόμαςτε τθν κατα-
ςτροφικότθτά του. Και το κουτςομπολιό αφορά πολλζσ φορζσ μια εςωτερικι επε-
ξεργαςία τοφ φκόνου και τθν ανάγκθ προβολισ των δφςκολων ςυναιςκθμάτων μασ 
ςε άλλουσ ανκρϊπουσ. 
Σε μια ενδιαφζρουςα ζρευνα αναφζρεται ότι ο φόβοσ του φκόνου μασ κάνει να 
ςυμπεριφερόμαςτε καλφτερα ςτουσ άλλουσ ανκρϊπουσ (3). Ριο ςυγκεκριμζνα, ςε 
ζνα άρκρο του περιοδικοφ Psychological Science αναφζρεται ότι ο φόβοσ του να 
γίνουμε ςτόχοσ του κακόβουλου φκόνου μασ ωκεί ςτθν εκδιλωςθ ςυμπεριφοράσ 
που βοθκά και υποςτθρίηει το άτομο που φοβόμαςτε ότι κα μασ φκονιςει. 
Σε μια προθγοφμενθ ζρευνα, ο Niels van de Ven από το Tilburg University και οι 
ςυνεργάτεσ του, Marcel Zeelenberg και Rik Pieters (4), ςθμείωναν ότι ο φκόνοσ 
ουςιαςτικά εκδθλϊνεται ςε δφο μορφζσ : τον ευμενι/καλοικθ φκόνο και τον 
κακόβουλο/κακοπροαίρετο φκόνο. Μελζτθςαν ανκρϊπουσ που εκδιλωναν αυτά τα 
δφο είδθ φκόνου και βρικαν ότι εκείνοι που εκδιλωναν τον ευμενι/καλοικθ 
φκόνο είχαν τθν τάςθ να βελτιϊνονται ζτςι ϊςτε να γίνουν περιςςότερο ςαν το 
άτομο το οποίο φκονοφςαν. Από τθν άλλθ μεριά, τα άτομα που εκδιλωναν τον 
κακοπροαίρετο φκόνο ικελαν περιςςότερο να «ρίξουν» το άτομο το οποίο αντι-
λαμβάνονταν ωσ πιο επιτυχθμζνο και για το οποίο ζνιωκαν φκόνο. Ο Van de Ven 
και οι ςυνεργάτεσ του αναρωτικθκαν πϊσ μπορεί να ιταν θ εμπειρία για τουσ 
ανκρϊπουσ που ιταν οι ίδιοι ο ςτόχοσ του ςυναιςκιματοσ αυτοφ, του φκόνου. 
«Στθν ανκρωπολογία αναφζρεται ότι εάν νιϊκεισ ότι ςε φκονοφν, μπορεί να 
ςυμπεριφζρεςαι πιο κοινωνικά γιατί μπορεί να προςπακείσ να εξευμενίςεισ τουσ 
ανκρϊπουσ που νιϊκουν ζτςι για ςζνα», αναφζρει ο van de Ven – «με το να μοιρά-
ηεςαι, για παράδειγμα, το ψάρι που μόλισ ζπιαςεσ κοκ.» Με άλλα λόγια, ο Niels van 
de Ven και οι ςυνεργάτεσ του ικελαν να μελετιςουν εάν τα δεδομζνα τθσ ανκρω-
πολογίασ ιςχφουν και εφαρμόηονται ςτα δεδομζνα τθσ ψυχολογίασ. 
Ρράγματι, ςτουσ ςχεδιαςμοφσ των πειραμάτων τουσ φάνθκε ότι εκείνοι που είχαν 
λόγο να πιςτεφουν ότι κα γίνουν ςτόχοσ του κακοικουσ φκόνου ιταν πιο ςυν-
εργάςιμοι και πιο ανοικτοί απζναντι ςτο άτομο που φοβόντουςαν ότι δυνθτικά κα 
τουσ φκονιςει. 
Ο van de Ven αναφζρει ότι «πράγματι, πρόκειται για μια πολφ χριςιμθ λειτουργία 
όςον αφορά τθν δυναμικι των ομάδων. Πλοι μπορεί να πιςτεφουμε και να υπο-
ςτθρίηουμε ότι πρζπει να μοιραηόμαςτε και να ςυμπεριφερόμαςτε καλφτερα ςτουσ 
άλλουσ ανκρϊπουσ, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πάντα το κάνουμε αν δεν βριςκό-
μαςτε ςε κατά-ςταςθ ανάγκθσ. Ο φόβοσ τοφ φκόνου μπορεί να μασ παροτρφνει να 
ςυμπεριφερόμαςτε με τρόπουσ που προωκοφν τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ςτισ 
ομάδεσ» (4). 
 
Σο βλζμμα και θ ματιά τϊν άλλων 
Στθν παροφςα ανάλυςθ δεν κα μποροφςαμε να παραλείψουμε βζβαια τθν ςχζςθ 
του φκόνου και του αιςκιματοσ τθσ ντροπισ με το βλζμμα και τθν ματιά του 
ανκρϊπου. Το βλζμμα και θ ματιά είναι κάτι πολφ ζντονο και, ςυνικωσ, από το 
βλζμμα και τθν ματιά ενόσ ανκρϊπου καταλαβαίνουμε τι άνκρωποσ είναι κανείσ, 
πϊσ διατίκεται απζναντί μασ κοκ. Ο Ross (5) αναφζρει ότι το ςφςτθμα πεποίκθςθσ 
για το κακό μάτι αποτελεί μια πολιτιςμικι εμβάκυνςθ και επζκταςθ του αιςκι-
ματοσ ότι κάποιοσ μασ κοιτάει επίμονα. Κα ζχει τφχει ςε όλουσ μασ να νιϊκουμε ότι 
κάποιοσ ι κάποια μασ κοιτά επίμονα και, όταν γυρνάμε και κοιτάμε, πράγματι 



ανακαλφπτουμε ότι αυτό που διαιςκανόμαςταν ιταν επακριβζσ ( το φαινόμενο 
αυτό είναι γνωςτό βιβλιογραφικά ωσ φαινόμενο «stare effect»). Θ ορκι προςζγγιςθ 
αυτοφ του κζματοσ αναφζρεται βζβαια ςε εκτεταμζνεσ ζρευνεσ των νευρο-
επιςτθμϊν ςχετικά με το αν το ανκρϊπινο μάτι μπορεί να εκπζμπει κάποιασ μορφισ 
ακτινοβολία και τι ζκταςθσ και επίδραςθσ μπορεί να είναι αυτι θ ακτινοβολία. 
Μπορεί να γίνεται λόγοσ για θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία ι ςφηευξθ θλεκτρο-
μαγνθτικισ ακτινοβολίασ μεταξφ πομποφ και δζκτθ; Με ποιό τρόπο κα μποροφςε να 
ανιχνευτεί και να καταμετρθκεί αυτι θ επίδραςθ; Σίγουρο είναι βζβαια ότι θ μελζτθ 
τζτοιων ερωτθμάτων δεν αποτελεί ζνα εφκολο ζργο και οι θλεκτρο-φυςιολογικζσ 
μετριςεισ ςε αυτά τα φαινόμενα είναι πολφ δφςκολεσ. 
 
Συνοψίηοντασ, ςτο παρόν άρκρο ζγινε μια προςπάκεια να προςεγγίςουμε από μια 
ψυχολογικι ματιά το μάτιαςμα και το κακό μάτι. Ππωσ φάνθκε, οι οπτικζσ γωνίεσ 
από τισ οποίεσ μποροφμε να προςεγγίςουμε αυτό το κζμα και να εξθγιςουμε τισ 
παραμζτρουσ του είναι πολλζσ. Βζβαιο είναι ότι πολλά ικθ και ζκιμα ζχουν 
βοθκιςει, ανά τουσ αιϊνεσ, τον άνκρωπο να διαχειριςτεί και να αντεπεξζλκει ςε 
ςθμαντικοφσ φόβουσ και υπαρξιακά ερωτιματά του. Για αυτό και όλα αυτά τα ηθτι-
ματα είναι ςεβαςτά και ποτζ ςε μια ψυχοκεραπευτικι διαδικαςία με ζναν άνκρωπο 
δεν διαταράςςουμε και ςίγουρα δεν «αφαιροφμε» ζνα ςφςτθμα πίςτθσ ςτο οποίο 
ζχει ςτθριχτεί θ ιςορροπία του και θ οπτικι ματιά του κατά τθν πορεία τθσ ηωισ 
του. Ραράλλθλα, είναι ςθμαντικό να αναηθτοφμε τθν αλικεια αλλά και τθν οπτικι 
γωνία και των άλλων γφρω μασ ςτθν ηωι, να ςυναντάμε και τουσ άλλουσ εκεί που 
βρίςκονται εκείνοι… Ο κόςμοσ ζτςι γίνεται πιο πλοφςιοσ, πιο κατανοθτόσ και πιο 
ευχάριςτοσ! 
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ΒΑΚΑΝΙΑ – ΜΑΣΙΑΜΑ 
 
( Συχνά ἀκοφμε ἀνκρϊπουσ, ἀκόμθ καί ὀρκοδόξουσ, ποφ δζν γνωρίηουν τί εἶναι ἡ 
Ὀρκοδοξία, νά ηθτᾶνε ἀπό τοφσ ἄλλουσ νά τοφσ «ξεματιάςουν», νά τοφσ « ξορκί-
ςουν », νά τοφσ « ςταυρϊςουν »... Ἄλλοι πάλι μᾶσ ἐρωτοῦν : Τί εἶναι ἡ βαςκανία;  
Τιν παραδζχεται ἡ Ἐκκλθςία Ἐπιτρζπεται τό ξεμάτιςμα,Επιτρζπονται τά ξόρκια; 
Ἀπάντθςιν εἰσ αὐτό τό κζμα δίδει τό παρακάτω κείμενο, τό ὁποῖον εὑρικαμε εἰσ τό 
ΛΝΤΕΝΕΤ καί τό δθμοςιεφομεν εἰσ ἐνθμζρωςιν τῶν ἀναγνωςτῶν μασ, διά νά προ-
φυλαχκοῦν καί οἱ ἴδιοι, διά νά προφυλάξουν καί ἄλλουσ, οἱ ὁποῖοι τυχόν ἔπεςαν 
ςτά διαβολικά αὐτά πλοκάμια, μζ τά ὁποῖα ὁ διάβολοσ παραςφρει ψυχζσ εἰσ τόν 
ἅδθ - ΕΡΛΣΚΟΡΟΣ ΚΘΥΚΟΣ ). 
 
Επί τοφ ερωτιματοσ : Σι είναι θ βαςκανία. 
Σφμφωνα με όλα τα λεξικά, θ ςθμαςία τισ λζξεωσ "βαςκανία" ςχετίηεται με τθν 
κακολογία, τον φκόνο, τθν κακεντρζχεια, ενϊ θ λζξθ "βάςκανοσ" ςθμαίνει ςυκο-
φάντθσ, κακολόγοσ, φκονερόσ, κακοικθσ ι και μάγοσ, γόθσ. Βαςκανία είναι το 
μάτιαςμα που προκαλείται όταν κάποιοσ κοιτάξει με ηιλια ι φκόνο ι αν ςκεφτεί 
κάτι κακό για κάποιο άλλο άτομο. Αυτόσ που ματιάηει λζγεται βάςκανοσ. Θ ετυμο-
λογία τθσ λζξθσ είναι αβζβαιθ. «Αν θ λζξθ διλωνε αρχικά το περιεχόμενο μαγικϊν 
επικλιςεων, τότε ίςωσ ςυνδζεται με κρακοϊλλυρικι λζξθ αντίςτοιχθ τϊν ρθμάτων 
φθμί, φάςκω «λζγω», πράγμα που ενιςχφεται από τον παράλλθλο τφπο φαςκαίνω ( 
του βαςκαίνω )» ( Μπαμπινιϊτθσ Γ. ). 
Ριο αναλυτικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ βαςκανία είναι το μάτιαςμα του 
ολιγόπιςτου από άτομα, τα οποία επικαλοφμενα αντίκεεσ- ςατανικζσ δυνάμεισ που, 
μποροφν να το επθρεάςουν με λόγια, με ζργα ι και με ςκζψεισ. Βαςκανία είναι το 
να προκαλείσ μόνο με ζνα βλζμμα ι με ζναν παράδοξο μορφαςμό του προςϊπου 
αςκζνεια, πόνο, κακοτυχία ι και κάνατο ςε ζναν άνκρωπο (κυρίωσ μικρά παιδιά), 
ηϊο (ιδιαίτερα ςτο άλογο και τα οικόςιτα), φυτό ( πάνω ςτθν ανκοφορία του ), 
χριςιμο ι πολφτιμο αντικείμενο ( αργαλειόσ, κρφςταλλα ). Και, όμωσ, μπορεί να 
φανεί παράξενο, θ αλικεια, όμωσ, είναι ότι το κακό το μάτι δεν πιάνει μόνο τουσ 
ανκρϊπουσ αλλά και κάκε ηωντανό οργανιςμό ι άψυχο αντικείμενο, που μπορεί να 
«μαγζψει» με τθν ομορφιά του και να αποτελζςει αιτία του φκόνου ( αρνθτικι ζκφ-
ραςθ του ματιάςματοσ ) αλλά και του καυμαςμοφ (κετικι ζκφραςθ του ματιάςμα-
τοσ) από τουσ άλλουσ. Θ αντίλθψθ για τθν επίδραςθ που μπορεί να αςκιςει το κακό 
το μάτι εκφράηεται με τθν φράςθ: “Το μάτι ξεριηϊνει δζντρα και ραγίηει τθν πζτρα”. 
Πταν κάποιοσ είναι ματιαςμζνοσ εμφανίηει ςυμπτϊματα διαφορετικισ ζνταςθσ. 
Μπορεί να ξεκινιςει από μια απλι αδιακεςία και να ςυνεχιςτεί με ζντονο πονο-
κζφαλο, τάςθ υπνθλίασ και χαςμουρθτά ςε ςυνδυαςμό με δάκρυςμα των ματιϊν, 
μπορεί να ζχει τάςθ για εμετό, κρυάδεσ, κοκκινίλεσ ςτο πρόςωπο, ίλιγγο, ςπαςμοφσ 
ι τικ ςτα μάτια. 
Αυτοί ςυνικωσ που ματιάηουν είναι όςοι ζχουν ζντονα μάτια. Για παράδειγμα, 
λζγεται ότι οι ζχοντεσ γαλανά μάτια ματιάηουν εφκολα, αλλά τουσ ίδιουσ δεν τουσ 
πιάνει το μάτι. Επίςθσ, ματιάηουν όςοι ζχουν ενωμζνα φρφδια, αλλά και τα άτομα 
που τουσ ζκοψε απότομα από το κθλαςμό θ μάνα τουσ. Οι ςαββατογεννθμζνοι, οι 
γυναίκεσ με μεγάλα μάτια, δόντια και ςτικθ είναι, επίςθσ, άτομα βάςκανα. Οι πιο 
ςυχνζσ εκφράςεισ που ακοφγονται για τα άτομα που ματιάηουν είναι οι εξισ: 
«αυτόσ με το μάτι του ζςκαςε ζνα βόδι», «κακρζφτθ ζςπαςε με το μάτι τθσ». 



Δεν είναι εφκολο να ξεφφγουμε από το κακό το μάτι, εκτόσ αν φοράμε ζνα φυλακτό 
(που ςυνικωσ είναι φτιαγμζνο από ςκόρδο *“φτου ςκόρδα ςτα μάτια ςου”, λζμε+, 
λιβάνι, άγια λείψανα, πυρίτιδα), το βαφτιςτικό μασ ςταυρό ι το γνωςτό και πιο 
ςφνθκεσ ματόχαντρο.  
 
 
 
  

 
 
Γενικότερα υπάρχει θ πεποίκθςθ ότι, όταν φοράμε ζνα φυλακτό με χάντρεσ, πζτρεσ 
και άλλα παρόμοια, θ προςοχι του βάςκανου εςτιάηεται ςτο όμορφο κόςμθμα και 
ενϊ το τελευταίο δεν τον αφινει να αςχολθκεί με το πρόςωπο του ατόμου, με 
αποτζλεςμα ο "υποψιφιοσ ματιαςμζνοσ" να ξεφεφγει από το κακό το μάτι.  
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι τα πολλά ςτολίδια που βάηουν πάνω ςτα άλογα 
και τα γαϊδοφρια, που εκτόσ από το γεγονόσ ότι ζχουν και καλλωπιςτικι χριςθ, 
προςτατεφουν επίςθσ τα ηϊα από το κακό μάτι. Το φτφςιμο ςτον κόρφο είναι από 
τουσ πλζον διαδεδομζνουσ τρόπουσ αποφυγισ, ενϊ το να φοράμε ανάποδα τα 
ροφχα μασ ι να κάνουμε χειρονομίεσ ( να βάηουμε τον αντίχειρα ανάμεςα ςτον 
δείκτθ και το μεςαίο δάχτυλο ι θ κλαςςικι ελλθνικι μοφντηα ) αποτελοφν επίςθσ 
μζςα προφφλαξθσ από το μάτι. Το ρόδι κεωρείται επίςθσ ωσ άμυνα, γιατί είναι ο 
ςυμβολικόσ καρπόσ τθσ ευφορίασ, του πλοφτου και τθσ τφχθσ, ενϊ και οι κόκκινεσ 
κορδζλεσ, λόγω χρϊματοσ και τθσ ςφνδεςισ τουσ με πολλά ικθ και ζκιμα. 
Ο λαόσ αναφζρει ότι αυτόσ που ξεματιάηει πρζπει να ζχει ςωματικι αλλθλεπίδραςθ 
με το ματιαςμζνο για να υπάρχει επιτυχία. Ρζραν τθσ ςωματικισ επαφισ μζςω τθσ 
αφισ, που πρζπει να ζχουν, υπάρχουν πολλοί ακόμθ τρόποι για να γίνει το ξεμάτι-
αςμα, όπωσ : 
Να μετριςει από το 1 ωσ το 40 και αντίςτροφα πάνω ςτο ματιαςμζνο, χωρίσ να 
μπερδευτεί. Αν μπερδευτεί, και μάλιςτα πολλζσ φορζσ, ςθμαίνει ότι το άτομο είναι 
πολφ ματιαςμζνο. 
Σε ζνα ποτιρι ι πιάτο με νερό ςτάηουν 6 ςταγόνεσ λάδι από το καντιλι και λζγοντασ 
μια ευχοφλα, αν διαλυκεί το λάδι τότε το άτομο είναι ματιαςμζνο. 
Μζςα ςε νερό πετάμε τρία κάρβουνα και αν βουλιάξουν τότε υπάρχει μάτιαςμα. 
Μετρϊντασ ζνα ςπάγκο ι ζνα μαντιλι, πετάμε αλάτι ςτθ φωτιά και αν ακουςτεί 
κρότοσ τότε το άτομο είναι ματιαςμζνο. Μετράμε τισ 12 ι 13 τρφπεσ τοφ ςϊματόσ 
μασ (ανάλογα με το φφλο άνδρασ-γυναίκα) τρεισ φορζσ και λζμε “φτου φτου φτου”. 

Ξεματιάςματα ανά τον κόςμο 
Ρερνάμε όλο το πρόςωπο του ματιαςμζνου με ζνα άβραςτο αυγό και φςτερα το 
ςπάμε.  
Σπάμε ζνα αυγό ςτο ςκοτάδι ι ςε ςκιερό μζροσ ι όχι ςε εφκολα ορατό μζροσ. 
Σπάμε ζνα αυγό και ςχθματίηουμε ζνα ςταυρό ςτο προςκεφάλι του ματιαςμζνου. 
Ρετάμε ζνα αυγό μζςα ςε κάμνουσ ι πάνω ςε ζνα δζντρο ( αν το δζντρο είναι το 
“κφμα” ). 
Τοποκετοφμε ζνα ςπαςμζνο αυγό ςε πιάτο και το αφινουμε δίπλα ςτο κρεβάτι του 
ματιαςμζνου. 
Ο ματιαςμζνοσ να πιει τρεισ γουλιζσ αγιαςμοφ. 



Ο ματιαςμζνοσ να κάνει μπάνιο με αγιαςμό. 
Ο ματιαςμζνοσ να φτφςει τρεισ φορζσ ςτο βάςκανο. 
Να πιει ο ματιαςμζνοσ μείγμα από πτυςίματα μιασ ομάδασ ανκρϊπων μζςα ςε 
αγιαςμό. 
Θ αποκάλυψθ του τρόπου που ξεματιάηουμε, ςφμφωνα πάντα με τθ λαϊκι ςοφία, 
πρζπει να γίνεται τθν Μεγάλθ Ρζμπτθ, ενϊ επίςθσ λζγεται ότι ο τρόποσ του ξεματι-
άςματοσ πρζπει να μεταφζρεται από άνδρα ςε γυναίκα και από γυναίκα ςε άνδρα 
και ποτζ μζςω του ίδιου φφλου. Άλλοι λζνε ότι το ξεμάτιαςμα διδάςκεται τθν Μεγά-
λθ Ραραςκευι και μόνο από άνδρα. Διαφορετικά το ξεμάτιαςμα δεν πετυχαίνει ! 

Ποιά είναι θ άποψθ τισ εκκλθςίασ ; 
Θ Εκκλθςία δεν αρνείται τθν φπαρξθ τθσ βαςκανίασ. Απλά δεν τθν κεωρεί πρόλθψθ 
και δειςιδαιμονία και τθν αποδίδει ςτθν επζμβαςθ τοφ πονθροφ πνεφματοσ, τθν 
κεωρεί ζργο τοφ διαβόλου ωσ αποτζλεςμα φκόνου. 
Σχετικζσ αναφορζσ με το μάτιαςμα ζχουν γίνει: 
«Ανιρ βάςκανοσ» Ραλαιά Διακικθ ( Ραροιμίεσ ΚΓ'β, ΚΘ" 22 Σοφία Σειράχ ΛΔ3 ). 
«Ω ανόθτοι Γαλάται, τισ υμάσ εβάςκανεν;...» Καινι Διακικθ, Απόςτολοσ Ραφλοσ. 
O Χρυςόςτομοσ αναφζρει: « αλείφουςαι τα μζτωπα των μικρϊν δια του ρφπου τϊν 
απολουςμάτων ». 
Θ κρθςκεία μασ κεωρεί όλουσ τουσ λαϊκοφσ τρόπουσ ξεματιάςματοσ μθ ζγκυρουσ 
και αυτό διότι τα ςυνεχι ματιάςματα και ξεματιάςματα χαροποιοφν τον διάβολο 
αφοφ αςχολοφνται ςυνζχεια με αυτόν και αυτόσ είναι ο ςκοπόσ του ιδίου. Αυτό που 
χρειάηεται να ζχει κάκε άτομο πάνω του είναι να φορά τον ςταυρό του και να ζχει 
δυνατι πίςτθ, θ οποία είναι και το όπλο του ςε οτιδιποτε κακό. 
Μιασ, λοιπόν, και ζγινε αποδεκτό από τθν εκκλθςία, τον 17ο αιϊνα ςυντάχκθκε ςτο 
Μικρόν Ευχολόγιον μια ευχι κατά τθσ βαςκανίασ ωσ μζκοδοσ για το ξεμάτιαςμα, θ 
οποία πρζπει να διαβάηεται αποκλειςτικά και μόνο από τον ιερζα και όχι από 
κάποιο  λαϊκό. 
 

'' Η ΒΑΚΑΝΙΑ ''  
 Ρανιερϊτατοσ Μθτροπολίτθσ Λεμεςοφ κ.κ. Ακανάςιοσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vcuxMI_F3Xs


Ευχι εισ Βαςκανίαν 
ΚΥΡΙΕ ο Θεόσ θμϊν, Ο Βαςιλεφσ των αιϊνων, ο παντοκράτωρ και παντοδφναμοσ, ο 
ποιϊν πάντα και μεταςκευάηων μόνω τω βοφλεςκαι ο τθν επταπλάςιον κάμινον και 
τθν φλόγα τθν εν Βαβυλϊνι εισ δρόςον μεταβαλϊν, και τουσ αγίουσ Σου τρεισ 
Παίδασ ςϊουσ διαφυλάξασ ο ιατρόσ και κεραπευτισ των ψυχϊν θμϊν θ αςφάλεια 
των εισ ςε ελπιηόντων ςου δεόμεκα και ςε παρακαλοφμεν, απόςτθςον, φυγάδευςον 
και απζλαςον πάςαν διαβολικιν ενζργειαν, πάςαν ςατανικιν ζφοδον και πάςαν 
επιβουλιν, περιζργειάν τε πονθράν και βλάβθν και οφκαλμϊν βαςκανίαν των 
κακοποιϊν και πονθρϊν ανκρϊπων από τον δοφλο Σου (τοφδε) και ι υπό 
ωραιότθτοσ ι ανδρείασ ι ευτυχίασ ι ηιλου και φκόνου ι βαςκανίασ ςυνζβθ, αυτόσ 
φιλάνκρωπε Δζςποτα, ζκτεινον τθν κραταιάν Σου χείρα και τον βραχίονα Σου τον 
ιςχυρόν και φψιςτον, και επιςκοπϊν επιςκόπθςον το πλάςμα Σου τοφτο, και κατά-
πεμψον αυτϊ Άγγελον ειρθνικόν, κραταιόν ψυχισ και ςϊματοσ φφλακα, οσ 
επιτιμιςει και απελάςει απ' αυτοφ πάςαν πονθράν βουλιν, πάςαν φαρμακείαν και 
βαςκανίαν των φκοροποιοϊν και φκονερϊν ανκρϊπων ίνα υπό ςου ο ςοσ ικζτθσ 
φρουροφμενοσ, μετ' ευχαριςτίασ ψάλλθ ςοι. «Κ φριοσ εμοί βοθκόσ, και ου φοβθκι-
ςομαι τι ποιιςει μοι άνκρωποσ » και πάλιν. « Ου φοβθκιςομαι κακά, ότι ςυ μετ' 
εμοφ ει » ότι ςυ ει ο Θεόσ, κραταίωμά μου, ιςχυρόσ εξουςιαςτισ, άρχων ειρινθσ, 
πατιρ του μζλλοντοσ αιϊνοσ. Ναι, Κφριε ο κεόσ θμϊν, φείςαι του πλάςματοσ Σου, 
και ςϊςον τον δοφλον Σου από πάςθσ βλάβθσ και επθρείασ τθσ εκ βαςκανίασ 
γινομζνθσ, και ανϊτερον αυτόν παντόσ κακοφ διαφφλαξον πρεςβείαισ τθσ υπερ-
ευλογθμζνθσ, ενδόξου Δεςποίνθσ θμϊν Θεοτόκου και αειπαρκζνου Μαρίασ, των 
φωτοειδϊν Αρχαγγζλων, και πάντων Σου των Αγίων. Αμιν. 
Πςοι πιςτεφουν και μετζχουν ςτθν εκκλθςία δεν πρόκειται να μείνουν απροςτά-
τευτοι. Τουσ προςτατεφει ο Ραντοδφναμοσ Κεόσ. Αν, βζβαια, δεν είναι δυνατόν να 
υπάρχει κοντά κάποιοσ ιερζασ για να διαβάςει τθν ευχι ι λόγω τθσ ζκταςθσ τθσ 
ευχισ, που ίςωσ δεν μπορεί να απομνθμονευτεί εφκολα, αυτό που πρζπει να κάνει 
ο πιςτόσ είναι να πει το “Ράτερ θμϊν” 3 ι 7 φορζσ και να παρακαλζςει τον Κεό :  
“ Χριςτζ μου, ςε παρακαλϊ, διϊξε από πάνω μου τθν επίδραςθ του Διαβόλου ”. 
 
Οι ειδικοί αναλφουν και εξθγοφν : 
Από Ψυχολογικι άποψθ, το φαινόμενο τθσ βαςκανίασ αποδίδεται ςτθν κατάςταςθ 
τθσ αυκυποβολισ –ςτθν οποία μπορεί να πζςει ζνα άτομο εξαιτίασ υπερβολικισ 
ςυγκίνθςθσ– και τισ περιςςότερεσ φορζσ προκαλείται από ζμμονθ φοβία. 
Θ άποψθ τισ Φυςικισ υποςτθρίηει ότι τα θλεκτρομαγνθτικά κφματα που εκπζμπει ο 
άνκρωποσ με τα μάτια του ευκφνονται για όλα αυτά, κακϊσ μ' αυτόν τον τρόπο 
καταςτρζφει το υποκείμενο ι το αντικείμενο που καυμάηει. 
Θ υπόςταςθ του ανκρϊπου δεν είναι μονάχα ορατι και υλικι, αλλά και αόρατθ και 
ενεργειακι. Γφρω από κάκε άνκρωπο υπάρχει ζνα ενεργειακό πεδίο ( θλεκτρικό-
μαγνθτικό ) το οποίο αλλθλεπιδρά αναλόγωσ με το περιβάλλον και τισ καταςτάςεισ 
και επθρεάηεται από διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ θ υγεία, θ διάκεςθ, θ ςκζψθ 
μασ και άλλα. Για να κατανοιςουμε αυτό που ςυμβαίνει, αρκεί να φζρουμε ςτο 
μυαλό μασ ζναν ραδιοφωνικό ςτακμό και τισ παρεμβολζσ που δζχεται όταν ζνασ 
άλλοσ ςτακμόσ προςπακεί να μπει ςτθν ςυχνότθτά του δθμιουργϊντασ παράςιτα. 
Αν, λοιπόν, κεωριςουμε ότι ζνα άτομο είναι ζνασ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ, όταν 
ματιάηεται, είναι ςαν να δζχεται μια θλεκτρομαγνθτικι παρεμβολι από ζναν άλλο  
ςτακμό, που αποτελεί τον βάςκανο. 



Επομζνωσ, όλα οφείλονται ςτθν ενζργεια. Και με αυτιν τθν υπόκεςθ κα μποροφ-
ςαμε να ποφμε ότι με τόςεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφμε ςτθν ςφγ-
χρονθ εποχι, υπάρχει τόςο μεγάλθ θλεκτρομαγνθτικι ενζργεια γφρω μασ, που δεν 
ζχει και τισ καλφτερεσ επιδράςεισ ςτθν υγεία μασ και είναι δυνατόν να νιϊκουμε 
ςαν να είμαςτε ματιαςμζνοι. 
Το ςυμπζραςμα που προκφπτει από τα παραπάνω είναι ότι όντωσ θ βαςκανία 
υφίςταται και μπορεί να οφείλεται είτε ςτο «κακό» το μάτι, το μάτι του φκόνου ι 
του καυμαςμοφ των άλλων ανκρϊπων, είτε ςτα παιχνίδια του Διαβόλου, είτε γιατί 
αυκυποβαλλόμαςτε, είτε γιατί μπερδεφονται οι ςυχνότθτζσ μασ λόγω του ενερ-
γειακοφ πεδίου που υπάρχει και μασ περιβάλλει. Σε αυτό, όμωσ, που καταλιγουμε 
είναι ότι το μάτιαςμα και το ξεμάτιαςμα είναι μζροσ τθσ κουλτοφρασ μασ και γι' 
αυτό δεν χρειάηεται να το απορρίψουμε. 

Ευχζσ για ξεμάτιαςμα και τρόποι για να αντιμετωπίςετε τθν βαςκανία. 
Το ξεμάτιαςμα γίνεται με ευχζσ, προςευχζσ και μεκόδουσ που περιγράφονται ςε 
αυτό το άρκρο. Με τον όρο μάτιαςμα ι κακό μάτι ι βαςκανία, αναφερόμαςτε ςε 
μια ευρζωσ διαδεδομζνθ πεποίκθςθ, ότι ζνασ άνκρωποσ μπορεί να επθρεαςτεί 
αρνθτικά από τθν κακι ενζργεια, τθν ηιλια, το καυμαςμό ι ακόμα και μια απλι 
ματιά, ενόσ άλλου !  
Τϊρα, το αν υπάρχει ι όχι κακό μάτι, αποτελεί μία άλλθ ςυηιτθςθ. 

Πότε χρειάηεςτε ξεμάτιαςμα ; Πωσ κα διϊξετε το κακό μάτι ; 
Μιπωσ λοιπόν χρειάηεςτε ξεμάτιαςμα; Νοιϊκετε εξάντλθςθ, πονοκζφαλο, ηαλάδεσ, 
ςωματικι ι ψυχικι κατάπτωςθ; Σασ ζχουν ματιάςει; Σφμφωνα με τθ λαϊκι παρά-
δοςθ, αν βάλετε ζνα γαρφφαλλο ξερό ( όχι λουλοφδι, αλλά αυτό που χρθςιμοποι-
οφμε ςτθν μαγειρικι ) ςτθν φωτιά ι το κάψετε με ζναν αναπτιρα και ςκάςει με 
κόρυβο τότε είςτε ματιαςμζνοσ. 
Δείτε πωσ κα το ξεπεράςετε και κα νιϊςετε καλφτερα. 
Το βαςικό ςτοιχείο τθσ παράδοςισ μασ είναι ότι το ξεμάτιαςμα γίνεται αφιλο-
κερδϊσ και ο ματιαςμζνοσ δεν πρζπει καν να πει ευχαριςτϊ ςε αυτόν που τον 
ξεματιάηει.  
Συνεπϊσ κάκε οικονομικό ι άλλο αντάλλαγμα ςε αυτόν που ξεματιάηει, αυτομάτωσ 
ακυρϊνει τθν ευχι ! 
 
Διϊξτε το κακό μάτι με τθν μζκοδο και τθν ευχι που ςασ ταιριάηει : 
 
● Ευχζσ από τθν λαϊκι παράδοςθ 
● Ξεμάτιαςμα με λάδι 
● Ξεμάτιαςμα από τθν Μικρά Αςία 
● Νθςιϊτικο ξεμάτιαςμα 
● Εκκλθςιαςτικζσ ευχζσ 
● Ευχι επί βαςκανίαν ( Άγιοσ Ραΐςιοσ ) 
● Ευχι του Λωάννθ του Χρυςοςτόμου 
● Ξεμάτιαςμα για μικρά παιδιά 
● Φυλαχτά για προςταςία από κακό μάτι 
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Ευχζσ από τθν λαϊκι παράδοςθ 
Θ πίςτθ ςτο "κακό μάτι" ζχει βακιζσ ρίηεσ ςτθν ελλθνικι παράδοςθ και ςφμφωνα με 
αυτιν δεν ματιάηονται μόνο οι άνκρωποι, αλλά τα φυτά, τα ηϊα, υλικά αντικείμενα 
ι και περιουςίεσ! Θ Εκκλθςία παραδζχεται τθν βαςκανία, γι’ αυτό και χρθςιμοποιεί 
διάφορεσ ευχζσ για το ξεμάτιαςμα. 
Τα "ξεματιάςματα" διαφζρουν από τόπο ςε τόπο και μεταδίδονται από τθ μία γενιά 
ςτθν άλλθ.  
Ο "ματιαςμζνοσ" που δζχεται τισ ευχζσ, δεν πρζπει να πει "ευχαριςτϊ" γιατί το 
ξεμάτιαςμα δε κα πιάςει!  
Ραρακάτω παρακζτουμε κάποιεσ ευχζσ, που ςφμφωνα με τθν λαϊκι παράδοςθ, 
διϊχνουν το “κακό μάτι”.  
Το αν πιάνουν ι όχι, κα μασ το πείτε εςείσ που κα τισ δοκιμάςετε. 
Σφμφωνα με τθν παράδοςθ, τθν ευχι πρζπει να ςασ τθν μάκει ζνασ άντρασ, αλλιϊσ 
δεν κα “πετφχει” !  
Το ςυγκεκριμζνο άρκρο γράφθκε από άντρα!  
Οπότε, μπορείτε και οι ίδιοι ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ να προβείτε ςε "ξεμάτι-
αςμα" ακόμθ και του εαυτοφ ςασ. 
 
Ξεμάτιαςμα με λάδι. 
Σε ζνα μικρό φλιτηάνι ι πιατάκι, βάηετε δφο δάχτυλα νερό. Σε ζνα μπολάκι, ρίχνετε 
λίγο ελαιόλαδο. Αρχίηετε ο ξεμάτιαςμα λζγοντασ "Εισ το όνομα του Ρατρόσ και του 
Υιοφ και του Αγίου Ρνεφματοσ για τον/τθν ( αναφζρετε το όνομα του/τθσ ματιαςμζ-
νου /θσ )". Ραράλλθλα ςταυρϊνετε τρεισ φορζσ το φλιτηάνι ι το πιάτο με το νερό. 
Στθν ςυνζχεια, πρζπει να πείτε μόνο μία από τισ παρακάτω ευχζσ: 
Ευχι 1: "Λθςοφσ Χριςτόσ νικά κι όλα τα κακά ςκορπά". 
Ευχι 2: "Λθςοφσ Χριςτόσ νικά, κι αν είναι μάτι το ςκορπά, θ κυρά θ Ραναγιά". 
Ευχι 3: "Άγιοι Ανάργυροι και καυματουργοί, δωρεάν ελάβατε δωρεάν δότε θμίν". 
Τθν ϊρα που το λζτε αυτό, ρίχνετε μία μόνο ςταγόνα από το λάδι, μζςα ςτο νερό. 
Επαναλαμβάνετε δφο φορζσ ακόμα τθν ίδια ευχι και ρίχνετε άλλεσ δφο ςταγόνεσ 
λάδι ςτο ποτιρι με το νερό. Αν όταν πζςουν επάνω ςτθν επιφάνεια του νεροφ 
ενωκοφν ςε μία και απλϊςουν ςτο νερό, τότε ξζρουμε ότι ο άλλοσ είναι ματιας-
μζνοσ. Αντίκετα αν μείνουν ξεχωριςτά χωρίσ να διαλυκοφν πάνω ςτο νερό, δεν είναι 
ματιαςμζνοσ. 
Αν διαπιςτϊςετε ότι είναι ματιαςμζνοσ, διαβάςτε τα παρακάτω λόγια "Βαςκανία 
πζραςε και τα δζντρα ξερίηωςε. Βαςκανία ποφ υπάγεισ και τα δζντρα ξεριηϊνεισ. 
Ράνω ςτο κεφάλι του (τθσ), να του (τθσ) πιω το αίμα. Βαςκανία λείψε από το κεφάλι 
του/τθσ και πιγαινε ςτα μονόκερα, δίκερα, τρίκερα, τετράκερα, πεντάκερα, εξά-
κερα, επτάκερα, οκτάκερα, εννιάκερα, δεκάκερα, εντεκάκερα, δωδεκάκερα, εισ το 
πυρ το εξϊτερον το ετοιμαςμζνο, το μυριςμζνο και εισ τον Κεό παραδομζνο ςτ’ 
άγρια βουνά και ςτ’ άκαρπα δζντρα ζξω το κακό, ζξω το κακό, ζξω το κακό". 
Επίςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν παρακάτω προςευχι. 
Λθςοφσ Χριςτόσ επζραςε και πάλι ξαναπζραςε. Το ραβδί του ακοφμπθςε τον όφθ και 
τθν όφιςςα και τθν κακιά γειτόνιςςα. Άγιοι Ανάργυροι καυματουργοί, Κοςμά και 
Δαμιανζ, δωρεά ελάβατε, δωρεά να δϊςετε του ( λζμε το όνομα του ατόμου που 
ζχει ματιαςτεί ), το κακό να ςκορπίςετε. Λθςοφσ Χριςτόσ νικά και όλα τα κακά ςκορ-
πά, θ κυρά θ Ραναγιά που ςκορπίηει τα κακά ( τθν τελευταία φράςθ επαναλαμ-
βάνουμε τρεισ φορζσ ). 



Ξεμάτιαςμα από τθν Μικρά Αςία 
Στθν αρχι, μετράμε από το 1 εωσ το 9.  
Συνεχίηουμε με τθν ευχι : 
Μάτια που τον/τθν ματιάςανε, τρία είναι καλά να τον γιατρζψουν, πατιρ υιόσ και 
άγιο πνεφμα, και του/τθσ ( λζμε το όνομα του ανκρϊπου που ξεματιάηουμε ) το 
κακό, ςτθν γθ να ςκορπιςτεί και τθν υγειά του να' χει! 

Νθςιϊτικο ξεμάτιαςμα 
Ξεκινάμε λζγοντασ "Στο όνομα του/τθσ..." και αναφζρουμε το όνομα του προςϊπου 
που ξεματιάηουμε. 
Επαναλαμβάνουμε τρεισ φορζσ τθν παρακάτω ευχι: 
Σταυρόσ ςτον ουρανό, Σταυρόσ ςτθn γθ, κι αν είναι μάτι να φφγει. 
Ανάτριχα ιρκε, ανάτριχα να φφγει. 
Πςθ ϊρα λζμε τθν ευχι, ςταυρϊνουμε τον ματιαςμζνο.  
Στο τζλοσ φυςάμε τρεισ φορζσ! 

Εκκλθςιαςτικζσ ευχζσ 
Θ ορκόδοξθ εκκλθςία αποδζχεται τθν φπαρξθ τθσ βαςκανίασ, αλλά τθ ςυνδζει με 
"πονθρά πνεφματα" και υπο-ςτθρίηει ότι οι ευχζσ ενάντια ςτο κακό μάτι, πρζπει να 
διαβάηονται μόνο από ιερείσ και όχι από τον κακζναν μασ !  
Ο Άγιοσ Νεκτάριοσ και ο Άγιοσ Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ, αναφζρουν ότι θ Βαςκανία 
είναι πάκοσ. Ο Άγιοσ Νεκτάριοσ τονίηει ςτο βιβλίο του ''γνϊκι ς αυτόν'', ότι ςαν 
αιτία τθσ Βαςκανίασ διακρίνει ότι υπάρχει μζςα ςτθν καρδιά του Βάςκανου ανκρϊ-
που, το μίςοσ, θ ηιλια και ο φκόνοσ. Για αυτό και κατατάςςει τθν Βαςκανία ςτα 
πάκθ. Σφμφωνα λοιπόν με τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία, θ βαςκανία δεν είναι μια απλι 
ενζργεια των οφκαλμϊν, αλλά ζνα φοβερό πάκοσ. Και πίςω από αυτό το πάκοσ, 
κατά τον Άγιο Νεκτάριο και τουσ Ρατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ, κρφβεται πάντοτε ζνασ 
δαίμονασ, αυτόσ που αποκαλοφν ''βάςκανο δαίμονα ''. 
Διαβάςτε παρακάτω τισ εκκλθςιαςτικζσ ευχζσ. Αν δεν υπάρχει ιερζασ, μπορεί να 
ειπωκεί απλά ςαν προςευχι από το άτομο που ζχει το πρόβλθμα. Τισ παρακάτω 
ευχζσ τισ Εκκλθςίασ ςυςτινει και ο Άγιοσ Ραΐςιοσ ςτο ςφγγραμμα του "Γζροντοσ 
Ραϊςίου Αγιορείτου Λόγοι Αϋ, Με πόνο και αγάπθ για τον ςφγχρονο άνκρωπο, Λερόν 
Θςυχαςτιριον «Ευαγγελιςτισ Λωάννθσ ο Κεολόγοσ» Σουρωτι Κες/νίκθσ 1998,ς.109 

Ευχι επί Βαςκανίαν ( Άγιοσ Ραΐςιοσ ). 
Του Κυρίου δεθκϊμεν. 
Κφριε ο Κεόσ θμϊν, ο Βαςιλεφσ των αιϊνων, ο παντοκράτωρ και παντοδφναμοσ, ο 
ποιϊν πάντα και μεταςκευάηων μόνω τω βοφλεςκαι, ο τθν επταπλάςιον κάμινον και 
τθ φλόγα τθν εν Βαβυλϊνι εισ δρόςον μεταβαλϊν και τουσ αγίουσ ςου τρεισ Ραίδασ 
ςϊουσ διαφυλάξασ, ο ιατρόσ και κεραπευτισ των ψυχϊν θμϊν, θ αςφάλεια των εισ 
ςε ελπιηόντων, ςου δεόμεκα και ςε παρακαλοφμεν, απόςτθςον, φυγάδευςον και 
απζλαςον πάςαν διαβολικι ενζργειαν, πάςαν ςατανικιν ζφοδον και πάςαν επι-
βουλιν, περιζργειάν τε πονθρά και βλάβθ των οφκαλμϊν βαςκανίαν των κακοποι-
ϊν και πονθρϊν ανκρϊπων υπό του δοφλου ςου *όνομα του ματιαςμζνου/θσ +, και 
ι υπό ωραιότθτοσ ι ανδρείασ ι ευτυχίασ ι ηιλου και φκόνου ι βαςκανίασ ςυνζβθ, 
αυτόσ, φιλάνκρωπε Δζςποτα, ζκτεινον τθν κραταιάν ςου χείρα και τον βραχιονά 
ςου τον ιςχυρόν και φψιςτον, και επιςκοπϊν επιςκόπθςον το πλάςμα ςου τοφτο, 
και κατάπεμψον αυτϊ Άγγελον ειρθνικόν, κραταιόν, ψυχισ και ςϊματοσ φφλακα, οσ 
επιτιμιςει και απελάςει απ’ αυτοφ πάςαν πονθράν βουλιν, πάςαν φαρμακείαν και 



βαςκανίαν των φκοροποιϊν και πονθρϊν ανκρϊπων, ίνα υπό ςου ο ςοσ ικζτθσ 
φρουροφμενοσ, μετ’ ευχαριςτίασ ψάλλθ ςοι “Κφριοσ εμοί βοθκόσ, και ου φοβθκι-
ςομαι τι ποιιςει μοι άνκρωποσ" και πάλιν "ου φοβθκιςομαι κακά, ότι ςοι μετ’ εμοφ 
ει, ότι ςυ ει ο Κεόσ, κραταίωμά μου, ιςχυρόσ εξουςιαςτισ, άρχων ειρινθσ, πατιρ 
του μζλλοντοσ αιϊνοσ”. 
Ναι, Κφριε ο Κεόσ θμϊν, φείςαι του πλάςματόσ ςου, και ςϊςον τον δοφλο ςου από 
πάςθσ βλάβθσ και επιρειασ τθσ εκ βαςκανίασ γινομζνθσ, και ανϊτερον αυτόν 
παντόσ κακοφ διαφφλαξον, πρεςβείαισ τισ υπερευλογθμζνθσ, ενδόξου Δεςποινισ 
θμϊν Κεοτόκου και αειπαρκζνου Μαρίασ, των φωτοειδϊν Αρχαγγζλων, και παντϊν 
ςου των Αγίων. Αμιν. 

Ευχι τοφ Ιωάννθ τοφ Χρυςοςτόμου. 
Ο ιατρόσ και κεραπευτισ τϊν ψυχϊν θμϊν, θ αςφάλεια των εισ Σε ελπιηόντων. Σου 
δεόμεκα και ςε παρακαλοφμεν, φυγάδευςον και απζλαςον πάςαν διαβολικιν ενζ-
ργεια, πάςαν ςατανικιν ζφοδον και πάςα επιβουλιν. Ρεριζργειαν δε πονθράν και 
βλάβθν και οφκαλμϊν βαςκανίαν... από του δοφλου ςου ι υπό ωραιότθτοσ ι ανδ-
ρείασ ι ευτυχίασ ι ηιλου ι φκόνου ι βαςκανίασ, ςυνζβθ και κατάπεμψον άγγελον 
ειρθνικόν, κραταιόν ψυχισ και ςϊματοσ φφλακα, όςτισ επιτιμιςει και απελάςει 
πάςαν πονθράν βουλιν, πάςαν φαρμακείαν και βαςκανίαν των φκοροποιϊν και 
φκονερϊν. 

Ξεμάτιαςμα για μικρά παιδιά 
Επίςθσ, το παρακάτω τροπάριο ςυςτινεται από τθν Εκκλθςία, ςε περίπτωςθ μικρϊν 
ι ακόμθ και αβάπτιςτων παιδιϊν. Ραίρνετε λίγο βαμβάκι, το βουτάτε ςε καντιλι 
ποφ ζχετε δίπλα ςε εικόνεσ αγίων και αλείφετε το παιδί ςτο μζτωπο και το 
πρόςωπο ςταυρωτά και κα πείτε τα παρακάτω λόγια.  
Αν δεν ζχετε καντιλι, μπορείτε και με ζνα μικρό Σταυρό να τα ςταυρϊνετε, όςο λζτε 
το τροπάριο: 
Σταυρόσ ο φφλαξ πάςθσ τθσ Οικουμζνθσ, 
Σταυρόσ θ ωραιότθσ τθσ Εκκλθςίασ, 
Σταυρόσ βαςιλζων το κραταίωμα, 
Σταυρόσ πιςτϊν το ςτιριγμα, 
Σταυρόσ Αγγζλων θ δόξα καί των δαιμόνων το τραφμα. 
Εξθγόραςασ θμάσ εκ τθσ κατάρασ του νόμου τω Σταυρϊ προςθλωκείσ και 
τθν λόγχθ κεντθκείσ τθν ακαναςίαν επιγαςασ θμίν Σωτιρ θμϊν Δόξα Σοι. 

Φυλαχτά για προςταςία από το κακό μάτι 
Από τθν αρχι τθσ ιςτορίασ του ανκρϊπου βαςιλείσ, βαςίλιςςεσ, επίςκοποι, 
ςουλτάνοι και απλοί άνκρωποι αποηθτοφν αντικείμενα με υπερφυςικζσ ικανότθτεσ 
που κα τουσ βοθκιςουν προςφζροντάσ τουσ προςταςία, φζρνοντασ τφχθ, πλοφτο, 
κεραπεία από αςκζνειεσ και γενικά τθν επίτευξθ των ςτόχων και τθν πραγματο-
ποίθςθ επικυμιϊν. Αυτά τα αντικείμενα είναι τα φυλακτά. 
Ζνα φυλακτό κα μασ βοθκιςει να εςτιάςουμε και να ενιςχφςουμε τισ δυνάμεισ μασ. 
Εςτιάηοντασ, κάνουμε τισ ςωςτζσ ςκζψεισ που με τθν ςειρά τουσ μασ οδθγοφν ςτισ 
ςωςτζσ πράξεισ, που με τθν ςειρά τουσ κα μασ οδθγιςουν ςτο μζλλον που επικυ-
μοφμε. 
Σαν ενιςχυτισ τϊν ιδικϊν μασ δυνάμεων, ζνα φυλακτό ενϊνει το δικό μασ δυναμικό 
με εκείνο του ςφμπαντοσ πολλαπλαςιάηοντασ ζτςι μια δικι μασ μικρι, ατομικι 
προςπάκεια. 



Από τότε που υπάρχει ο άνκρωποσ, νιϊκει πιο αςφαλισ και πιο δυνατόσ φορϊντασ 
ζνα αντικείμενο που ζχει “προγραμματιςτεί” για να τον βοθκιςει και να τον προς-
τατεφςει. 
Και πολλζσ φορζσ, ςυχνά, θ βεβαιότθτα και ςιγουριά που χαρίηει θ αίςκθςθ μιασ 
προςταςίασ πζρα από τισ διαςτάςεισ που αντιλαμβανόμαςτε, μπορεί και να είναι 
αρκετζσ για να μασ κάνουν να πάρουμε αυτό που κζλουμε : προςταςία, αγάπθ, 
υγεία, δφναμθ. 
Τζτοιου είδουσ φυλακτά, μπορείτε να επιλζξετε, ςε πολφ προςιτζσ τιμζσ, από τθν 
μεγάλθ ςυλλογι τοφ ilovezen.gr. 

Η ιςτορία τισ Βαςκανίασ 
Θ βαςκανία προζρχεται από τθν Μζςθ Ανατολι, από τθν οποία διαδόκθκε ςτθν 
Ελλάδα, και ςτθ ςυνζχεια ςτισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, 
αλλά και οι ωμαίοι πίςτευαν ςτθ βαςκανία. Εξαιρουμζνων κάποιων ςκεπτικιςτϊν, 
θ πίςτθ ςτο κακό μάτι ιταν ευρζωσ διαδεδομζνθ τόςο ςτα λαϊκά όςο και ςτα 
ανϊτερα ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ. Ο Δθμόκριτοσ, ο Αριςτοτζλθσ, ο Ρλοφταρχοσ, ο 
Θλιόδωροσ και πολλοί άλλοι επιφανείσ αρχαίοι ςυγγραφείσ, αναφζρουν ςτα ςυγ-
γράμματα τουσ το φαινόμενο, προςπακϊντασ να του δϊςουν λογικι εξιγθςθ. 
Επίςθσ και οι ωμαίοι Βιργίλιοσ και Κικζρων παραδεχόταν τθν φπαρξθ τθσ βαςκα-
νίασ. Οι ωμαίοι πίςτευαν ότι το κακό μάτι μποροφςε να βλάψει όχι μόνο τον 
άνκρωπο αλλά και ότι είχε προςφιλζσ, όπωσ ςυγγενικά πρόςωπα, παιδιά ι ακόμθ 
και κατοικίδια ηϊα. Τα παιδιά κεωροφνταν ιδιαίτερα ευάλωτα ςτο κακό μάτι και οι 
ωμαίοι τα είχαν κζςει υπό τθν προςταςία τισ κεάσ Cumina, θ οποία είχε ωσ μονα-
δικό προοριςμό να αποτρζπει τθν επίδραςθ τθσ βαςκανίασ. Αργότερα, αναφορζσ 
ςτθν βαςκανία καταγράφονται ςτο Κοράνι, κακϊσ και ςε Εβραϊκά ιερά κείμενα. 
Τα ςθμερινά χρόνια, θ πίςτθ ςτο κακό μάτι είναι πιο διαδεδομζνθ ςτθν Μζςθ 
Ανατολι, ςτθν δυτικι αλλά και ςτθν ανατολικι Αφρικι, κεντρικι και νότια Αςία, 
αλλά και ςτθν Ευρϊπθ, κυρίωσ ςτισ μεςογειακζσ χϊρεσ. 
Στθν Ελλάδα, κακϊσ και ςτθν Τουρκία και τισ χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ, όπου θ 
πλειοψθφία τοφ πλθκυςμοφ είναι ςκουρόχρωμθ και δεν υπάρχουν πολλοί άνκρω-
ποι με μάτια ανοικτοφ χρϊματοσ, κεωρείται ότι τα ανοιχτόχρωμα και ειδικά τα μπλε 
μάτια μποροφν να ματιάςουν ευκολότερα. 
Ζτςι λοιπόν τα φυλακτά που προςτατεφουν από το μάτι, ζχουν μορφι μπλε ματιϊν. 
Θ Εκκλθςία δεν αρνείται τθν βαςκανία, τθν αποδίδει όμωσ ςε επζμβαςθ του 
πονθροφ πνεφματοσ και τθν κεωρεί ζργο τοφ διαβόλου. Εκκλθςιαςτικοί ςυγγραφείσ 
ταυτίηουν τθν βαςκανία με τον φκόνο. Κεωροφν επίςθσ ότι θ βαςκανία βλάπτει όχι 
μόνο τον πακόντα, αλλά και εκείνον που τθν προκαλεί.  
Με τθν κακιζρωςθ ευχϊν κατά τθσ βαςκανίασ, αλλά και φυλακτθρίων, θ εκκλθςία 
αποδζχτθκε τθν φπαρξι τθσ. 
Στισ χϊρεσ τθσ Ανατολισ, πιςτεφεται ότι ο άνκρωποσ περιβάλλεται από ενζργεια, 
τθν γνωςτι "αφρα".  
Θ φκονερι ματιά είναι ικανι να τρυπιςει τθν αφρα και να βλάψει τον άνκρωπο.  
Οι ανατολίτεσ κεραπευτζσ ξεματιάηουν ςυνικωσ περνϊντασ τα χζρια τουσ πάνω 
από το ςϊμα του πακόντοσ, για να κλείςουν τισ ανοικτζσ οπζσ τισ αφρασ τοφ 
πακόντοσ.  Με τον τρόπο αυτόν επαναφζρουν τθν ηωτικι ενζργεια που χάκθκε. 

Ρθγι : www.myastro.gr/content/ksematiasma-euxes/exeis-%E2%80%9Ckako- mati% 
            E2%80%9D-euxes-gia-ksematiasma.html 


