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Η πίστη στο «κακό μάτι» και το «μάτιασμα» απαντάται από την αρχαιότητα σε πολλές 

περιοχές του κόσμου, και επιβιώνει μέχρι και σήμερα ως μια από τις βαθύτερα ριζωμένες 

προλήψεις. Τα σχετικά λαογραφικά στοιχεία είναι πλούσια, εντούτοις η επιστημονική 

προσέγγιση της σχετικής δεισιδαιμονίας παραμένει νεφελώδης. Ως εκ τούτου, στο παρόν 

άρθρο θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το σχετικό φαινόμενο κριτικά, στηριζόμενοι 

τόσο στη θυμοσοφία, όσο και στα σύγχρονα παραψυχολογικά αλλά και 

ψυχονευροανοσολογικά ευρήματα και υποθέσεις.  

Τι είναι το «κακό μάτι»; 

Το «κακό μάτι» αλλά και η επακόλουθη πίστη στην  πράξη του «ματιάσματος», καθώς και η 

εφαρμογή προφυλακτικών αλλά και θεραπευτικών πρακτικών για την αποφυγή ή λύση του 

εν λόγω φαινομένου,  φαίνεται να περιγράφουν μια  αρχαία- αλλά επιμένουσα-  πρόληψη / 

δεισιδαιμονία∙ κοινή στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, Ρουμανίας και 

Σερβίας, αλλά και σε άλλες  χώρες όπως στη Μολδαβία, την Ιταλία, την Τουρκία, την 

Ουγκαρία, τη Βραζιλία και ορισμένες περιοχές της Αφρικής και της Ινδίας κ.α. (Murgoci, 

1923 ∙ Roheim, 1952 ∙Schoeck, 1955). 

Στην πράξη, η επιστήμη της ψυχο-γλωσσολογίας μπορεί να μας διαφωτίσει ακόμα 

περισσότερο αναφορικά με την καθολικότητα της εν λόγω πρόληψης, δεδομένου πως οι 

περισσότερες γλώσσες ανά την υφήλιο φαίνεται να διαθέτουν μια τουλάχιστον λέξη 

αντιστοιχούσα στο «κακό μάτι» (Schoeck, 1955). Αυτό όμως που μοιάζει ακόμα πιο 

ενδιαφέρον, είναι το γεγονός πως, παγκοσμίως, η εν λόγω δεισιδαιμονία φαίνεται να 

αντανακλά το ίδιο και μοναδικό συναίσθημα του φόβου έναντι στον φθόνο (Schoeck, 

1955). Για παράδειγμα, η λατινική λέξη “invidia”, από την οποία προκύπτει η αγγλική λέξη 

“envy” (φθόνος), αποτελείται από το ρήμα “videre”, που σημαίνει «να βλέπεις»,  και το 

πρόθεμα “in”, δηλαδή «εναντίον» (Schoeck, 1955). Κατά την ίδια έννοια, στα γερμανικά το 

μάτιασμα (Βoese Blick), είναι επίσης γνωστό ως “verneiden”, από το ρήμα “neiden”, 

δηλαδή «φθονώ» (Schoeck, 1955), ενώ στην ελληνική γλώσσα η λέξη «βασκανία» 



περιγράφει τη «γητειά διά μέσου των οφθαλμών», καθώς και το φθόνο και την συκοφαντία 

(Σιέττος, 1995). 

Με βάση τα παραπάνω, ο «φόβος για το κακό μάτι» φαίνεται να αντανακλά μια βαθιά 

ριζωμένη πεποίθηση, σύμφωνα με την οποία ο ανθρώπινος φθόνος για την υγεία, ομορφιά 

ή ευημερία του πλησίον μπορεί να ασκήσει μια άμεση αρνητική ψυχο-βιολογική επίδραση 

σε κάποιο έμβιο ή μη ον, πιθανώς  δια μέσου μιας ιδιαίτερης ηλεκτρικής ενέργειας του 

ματιού, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση (Hardie, 1923).  

Επιπλέον, το «μάτιασμα» θεωρείται συνήθως ως μια ακούσια ή εκούσια πράξη ενεργειακής 

αρνητικής επίδρασης, (μέσω του επαίνου ή άλλων ασυνείδητων αισθημάτων στην πρώτη 

περίπτωση, ή σύμφωνα με ορισμένες μαγικο-τελετουργικές πρακτικές στην δεύτερη 

περίπτωση), αλλά ενίοτε προσλαμβάνεται ακόμα και ως «χάρισμα/ κατάρα» ενός 

συγκεκριμένου ατόμου (Hardie, 1923) (σσ. οι «ματιαστές» ή «βασκανιστές», κατά την 

ελληνική λαϊκή παράδοση) (Σιέττος, 1995), ενώ δεν αποκλείεται και η περίπτωση της 

«αυτοβασκανίας»! (Σιέττος, 1995). 

Στο ίδιο πλαίσιο, στην περίπτωση των «ματιαστών», φαίνεται πως «στοχοποιούνται» 

κυρίως οι γηραιότερες γυναίκες, οι μάγισσες, αλλά και όσοι διαθέτουν γαλάζια μάτια ή 

σμιχτά φρύδια (Hardie, 1923 ∙ Murgoci, 1923). Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με διάφορους 

λαογράφους και κοινωνικούς επιστήμονες, ο  «φόβος» για τα γαλάζια μάτια απαντάται 

κυρίως σε εποχές και περιοχές όπου τα ανοιχτόχρωμα μάτια σπανίζουν (Hardie, 1923). Από 

την άλλη πλευρά, ο φόβος για τα ενωμέμενα φρύδια - μια πρόληψη η οποία φαντάζει 

εντυπωσιακά καθολική ανά τον κόσμο- δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα, ίσως 

όμως να εδράζεται στη διαφορετικότητα των φυσικών χαρακτηριστικών του προσώπου, 

καθώς και στην προσλαμβανόμενη «ένταση» του βλέμματος, η οποία και επιτείνεται από 

τον πυκνό σχηματισμό των φρυδιών.  

Τέλος, σύμφωνα με τη  λαϊκή παράδοση, ως «ενεργειακό» επακόλουθο του «ματιάσματος» 

τείνει να θεωρείται κάθε ασθένεια που δεν μπορεί να αποδοθεί σε οργανικά αίτια («ψυχο-

σωματική», με σύγχρονους όρους) (Schoeck, 1955). Πιο συγκεκριμένα, ως τυπικά 

συμπτώματα του «ματιάσματος» προσλαμβάνονται  συνήθως ο πονοκέφαλος, η γκρίνια, η 

ενόχληση, η αυπνία, το χασμουρητό και η δυσθυμία, ενώ σπανιότερα ακόμα και ο θάνατος! 

(Hardie, 1923 ∙ Murgoci, 1923).  

Στο ίδιο πλαίσιο, οι πιο «ευάλωτες» ομάδες θεωρούνται οι νέες μάνες μέχρι να  

σαραντίσουν τα βρέφη τους, καθώς και τα νέα παιδιά, εντούτοις το «κακό μάτι» θεωρείται 



ικανό να επηρεάσει και τα ζώα αλλά και τα άψυχα αντικείμενα (Hardie, 1923 ∙ Schoeck, 

1955). Από την άλλη πλευρά, οι «Σαββατο-γεννημένοι», θεωρούνται γενικώς 

«προφυλαγμένοι», ίσως επειδή ο ίδιος ο Χριστός γεννήθηκε Σάββατο απόγευμα (Hardie, 

1923). 

 

Προτεινόμενες Ερμηνείες 

 Η θεωρία της «Ψυχοβολίας» διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Έλληνα 

μελετητή της παραψυχολογίας Άγγελο Τανάγρα, το 1929 (Σιέττος, 1995). 

Επακολούθως, ο Τανάγρας υποστήριξε πως  είναι δυνατή η εκπομπή μίας 

ιδιαίτερης ακτινοβολίας ή ενέργειας από ορισμένους οργανισμούς (σσ. ψυχή + 

βάλλω), η οποία και δύναται να επηρεάσει τα λοιπά άψυχα ή έμψυχα σώματα 

(Σιέττος, 1995). Ικανές συνθήκες για την εκπομπή αυτής της ενέργειας θεωρούνται 

η εγκυμοσύνη, ο τοκετός και άλλες αντίστοιχες ορμονικές αλλαγές, αλλά και η 

νηστεία ή μια έντονη ψυχική αναταραχή, ικανή να «φορτίσει» το υποκείμενο με 

πλεονάζουσα ενέργεια (Σιέττος, 1995).  

 

 Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, οι  θεωρίες “psychotronics” εφαρμοζόμενες σε 

διάφορα άλλα παραψυχολογικά φαινόμενα, όπως η τηλεπάθεια και η ψυχοκίνηση, 

υποστηρίζουν την ύπαρξη και δράση μιας ιδιαίτερης φυσικής ενέργειας του ατόμου 

(σσ. «βιοενέργεια»), η οποία και εκπέμπεται με τη μορφή «ενεργειακού πεδίου» 

ικανού να διαπεράσει την ύλη (Irwin & Watt, 2007). Εντούτοις, επί του παρόντος, 

αντίστοιχες έρευνες δεν έχουν καταφέρει να τεκμηριώσουν επαρκώς  την ύπαρξη 

αυτών των πεδίων (Irwin & Watt, 2007). Επιπλέον, η επιστημονική μελέτη της 

ηθελημένης «ανώμαλης» (σσ. μόνο με την σκέψη) επίδρασης επί φυσικών 

συστημάτων, αλλά και του φαινομένου «feeling of being stared at” (σσ. «ανώμαλη» 

αντίληψη/γνώση πως κάποιος που βρίσκεται πίσω μας μάς κοιτάει) έχει δώσει 

αντιφατικά ευρήματα μέχρι σήμερα (Irwin & Watt, 2007).  

 

 Από την άλλη πλευρά, μια εναλλακτική ερμηνεία μεταφράζει το «μάτιασμα» ως 

«υποβολή εν εγρηγόρσει» (Σιέττος, 1995)∙ ως ένα είδος, δηλαδή, “nocebo” 

(πλασματικές συνθήκες  θεραπείας ή ασθενείας με πραγματική αρνητική επίδραση 

επί του οργανισμού). Εναλλακτικά, το «μάτιασμα», θα μπορούσε να περιγράφει την 

σωματοποιημένη έκφραση μιας σειράς ψυχο-πιεστικών παραγόντων, οι οποίοι δεν 



βρήκαν άλλο τρόπο έκφρασης, με αποτέλεσμα να εκτονώνονται με τη μορφή 

ημικρανίας, εφίδρωσης, ταχυκαρδίας ή εμετών. Η ερμηνεία αυτή ίσως είναι ικανή 

να εξηγήσει γιατί τα μικρά παιδιά θεωρούνται πιο «ευάλωτα» στο «μάτιασμα», 

καθώς, λόγω της ηλικίας τους, δεν διαθέτουν επαρκώς ανεπτυγμένους 

μηχανισμούς ψυχολογικής επεξεργασίας και εκτόνωσης του στρες, καταλήγωντας 

τελικώς να «σωματοποιούν» το άγχος τους.  

 

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πρότασεις περί υποβολής ή σωματοποίησης, 

αν και  περισσότερο λογικοφανείς, και πάλι δεν μας βοηθούν στην κατανόηση του 

«ματιάσματος» των ζώων και των φυτών, εκτός και αν αποδεχτούμε μια ανιμιστική 

αντίληψη που τοποθετεί όλα τα έμβια και μη όντα στο φάσμα της συνειδητότητας.  

Προφύλαξη από το «κακό μάτι» 

Προχωρώντας, ως μέσα πρόληψης ενάντια στο «μάτιασμα», χρησιμοποιούνται συχνά (και 

ιδίως στα χωριά της Μακεδονίας) διάφορα φυλαχτά όπως ο σταυρός  και το τίμιο ξύλο, 

αλλά και  η κόκκινη κλωστή, τα μαύρα και άσπρα νήματα, τα νύχια,  το αλάτι, τα  σκόρδα, οι 

γαλάζιες χάντρες, η μπαρουτόσκονη, τα δαχτυλίδια, οι ασημένιες καρφίτσες κ.α. (Hardie, 

1923). Τέλος, για να αποφευχθεί το μάτιασμα λόγω «επαίνου και θαυμασμού», μια άλλη 

συνήθης πρακτική είναι το άτομο που επαίνεσε κάποιο άλλο ύστερα να το φτύσει (Roheim, 

1952).  

Πιθανές ερμηνείες 

 Αναλύοντας κριτικά τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε πως, καθώς το 

μάτιασμα, σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση, τείνει να αποδίδεται στην κακόβουλη 

ενέργεια του ματιού, εξ’ ου και πολλά από τα φανταχτερά φυλαχτά πιστεύεται πως 

λειτουργούν ως αγωγοί του φωτός με στόχο να απορροφήσουν εκείνα το «κακό 

μάτι» και όχι ο ίδιος ο άνθρωπος (Hardie, 1923).  

 

 Από την άλλη πλευρά, τα ασημένια αντικείμενα θεωρούνται ιδιαιτέρως 

αποτελεσματικά ως προς την αποφυγή του ματιάσματος, καθώς το ασήμι έχει 

συσχετιστεί με ιδιαίτερες δυνάμεις ή κακή μαγεία (Hardie, 1923). Από την άλλη 

πλευρά, η μπαρουτόσκονη πιθανώς να θεωρείται αποτελεσματικό μέσον 

προφύλαξης, καθώς το μπαρούτι μπορεί να προκαλέσει κακό στους ανθρώπους 

(Hardie, 1923). Με την ίδια λογική το νύχι προσλαμβάνεται ως ένδειξη δύναμης, το 



κόκκινο ταυτίζεται συμβολικά με το αίμα του Χριστού ή τη φωτιά και τον εξαγνισμό, 

ενώ το σκόρδο αποκτά αξία λόγω της καυστικότητάς του (Hardie, 1923), και των 

λοιπών θεραπευτικών του ιδιοτήτων (Σιέττος, 1995). Τέλος, το αλάτι θεωρείται 

ισχυρό μέσον, λόγω της ιδιότητάς του να συντηρεί και να ενδυναμώνει (Hardie, 

1923). Από την άλλη πλευρά, τα πτύελα ίσως να αποτελούν μια «διαισθητική» 

απόπειρα για σχηματισμό αντισωμάτων ενάντια στις ασθένειες.  

 

 Συμπερασματικά, μέχρι τώρα, μπορούμε να καταλήξουμε πως η προφύλαξη από το 

κακό μάτι στηρίζεται σε μια σειρά από πρακτικές, περισσότερο ή λιγότερο 

«λογικές», οι οποίες αποσκοπούν μάλλον στην ψυχική υπερ-λειτουργία και 

προφύλαξη, πιθανώς μέσω ενός φαινομένου “placebo”∙ μέσω, δηλαδή, ισχυρών 

τελετουργικών περιορισμένης «πραγματικής» αξίας, οι οποίες όμως επιφέρουν 

«πραγματικές» αλλαγές στο συμβολικό/ ψυχικό επίπεδο.  

 «Ξεμάτιασμα»  

Συνεχίζοντας, για την λύση του «ματιάσματος», χρησιμοποιούνται συνήθως δύο τρόποι: Το 

εκκλησιαστικό/ επίσημο μυστήριο που περιλαμβάνει προσευχές (βλ π.χ. Ευχή εις 

Βασκανίαν/ Ευχή του Αγίου Κυπριανού), και τα εγκόσμια/ λαϊκά μαγικο-τελετουργικά μέσα 

που ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή, και συνήθως εφαρμόζονται από γηραιότερες 

γυναίκες (Roheim, 1952).  

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρακτική που εφαρμόζεται σε ορισμένες περιοχές για να 

αποκαλυφθεί ποιος μάτιασε το άτομο, συνίσταται στην τοποθέτηση κομματιών από 

κάρβουνο μέσα σε νερό, και κατόπιν στην εκφορά διαφόρων ονομάτων∙ όταν ένα 

κάρβουνο βυθιστεί στο νερό σηματοδοτεί πως το αντίστοιχο όνομα/ άτομο είναι υπεύθυνο 

για το μάτιασμα (Roheim, 1952). Στο ίδιο πλαίσιο, συνήθης στην Ελλάδα είναι η διάγνωση 

του ματιάσματος με το λάδι: «Ρίχνουν σ’ ένα ποτήρι ή σ’ ένα φλυτζάνι νερό, έπειτα στάζουν 

στο νερό τρεις σταγόνες λάδι∙ αν το λάδι σταθεί, δηλαδή αν βυθιστεί, σημαίνει πως 

υπάρχει βασκανία, αν οι σταγόνες μείνουν στην επιφάνεια δεν υπάρχει» (Σιέττος, 1995, 

σ.58).  

Επιπλέον, συνήθης είναι και η εκφορά ορισμένων λόγων βαρύνουσας δύναμης από ένα 

άτομο που εφαρμόζει το «ξεμάτιασμα» (Σιέττος, 1995), εντούτοις σχετικές λαογραφικές 

μελέτες είναι δυσχερείς, καθώς σύμφωνα με τις προλήψεις των ντόπιων δεν πρέπει να 



μαρτυρήσουν τις ευχές του ξεματιάσματος σε τρίτους, για να μην χάσουν την 

αποτελεσματικότητά τους (Hardie, 1923∙ Σιέττος, 1995).  

Από την άλλη πλευρά, λιγότερο συνήθεις για τον Ελλαδικό χώρο είναι άλλες πρακτικές 

όπως το πλύσιμο των ματιών σε νερό με κάρβουνο, η καύση μιας τούφας μαλλιού του 

«ματιαστή»  ενώ ο «ματιασμένος» κοιτάει τον καπνό, αλλά και το πλύσιμο των ματιών τόσο 

του «ματιαστή» όσο και του «ματιασμένου» με το ίδιο νερό (Roheim, 1952).  

Σε κάθε περίπτωση, ισχυρή ένδειξη «ξεματιάσματος» θεωρείται κατ’αρχήν το χασμουρητό, 

τόσο του «ματιασμένου» όσου και του «ξεματιαστή», και τελικώς η αποκατάσταση της 

υγείας του πρώτου (Σιέττος, 1995).  

Πιθανές ερμηνείες 

Σύμφωνα με διάφορες ανεκδοτολογικές μελέτες, η λύση του «ματιάσματος» μπορεί να 

αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για μια σειρά από σωματικές ενοχλήσεις, οι οποίες δεν 

μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε οργανικά αίτια, και προσλαμβάνονται, με σύγχρονους 

όρους, ως «ψυχο-σωματικές».  

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ετερογενείς πρακτικές «ξεματιάσματος», 

μπορούμε να οδηγηθούμε με κάποια ασφάλεια στο συμπέρασμα πως όλες, μέχρι ενός 

βαθμού, στηρίζονται σε αυτό που η παραψυχολογία ονομάζει «Ψυχική  ίαση».  

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος “psychic healing”, αναφέρεται στη θεραπεία μέσω της ενέργειας 

της σκέψεως ή του νου, ή άλλων αγνώστων ψυχικών παραμέτρων, χωρίς άλλες σωματικές/ 

φαρμακευτικές/ χειρουργικές παρεμβάσεις (Irwin & Watt, 2007). Στο πλαίσιο αυτό, η 

διαδικασία της θεραπείας υποβοηθάται συνήθως από μια σειρά από συμβολικές και συχνά 

πομπώδεις τελετουργικές πράξεις, που ποικίλουν ανά τον κόσμο, και οι οποίες αποσκοπούν 

συνήθως στην χαλάρωση του «ασθενούς» (βλ. χασμουρητό και ρύθμιση θερμοκρασίας 

εγκεφάλου), καθώς και στη μείωση της μυϊκής, αρτηριακής και αναπνευστικής πίεσης 

(Irwin & Watt, 2007). Στο ίδιο πλαίσιο, ο θεραπευτής συνδέεται και «συγχωνεύεται» μέχρι 

ένα σημείο με το θεραπευόμενο (βλ. χασμουρητά του «ματιασμένου» και του 

«ξεματιαστή»), ενώ  παράλληλα ενισχύει την ανάπτυξη θετικών προσδοκιών ίασης (βλ. 

“Placebo”) (Irwin & Watt, 2007).  

Aπό την άλλη πλευρά, η ερμηνεία αυτή δεν μπορεί να ερμηνεύσει ικανοποιητικά το 

«ξεμάτιασμα το ζώων», εκτός και αν αποδεχτούμε πως δεν πρόκειται για «κακό μάτι» αλλά 



για κάποιον άγνωστο παράγοντα που συμπτωματικά υποχωρεί, ή εαν αποδεχτούμε πως και 

τα ζώα έχουν ανεπτυγμένη συνειδητότητα, υποβολιμότητα και προσδοκίες.  

Εναλλακτικά, οδηγούμαστε στην θεωρία της «γενικευμένης ψυχοκίνησης», σύμφωνα με 

την οποία η σκέψη και οι προθέσεις μπορούν να επιδράσουν νοερά σε ένα φυσικό ή μη 

σύστημα (Irwin & Watt, 2007)∙ προσέγγιση, η οποία έχει στατιστικώς σημαντικά αλλά 

μικρής κλίμακας θετικά ευρήματα.  

Τέλος, και σε συμφωνία με την λαϊκή παράδοση, ίσως πράγματι να πρόκειται για μια 

«ανταλλαγή ενέργειας», την οποία όμως δεν έχουμε ακόμα την ικανότητα και τεχνογνωσία 

να μετρήσουμε (Irwin & Watt, 2007), με αποτέλεσμα και αυτή η θεωρία να παραμένει 

ενδιαφέρουσα μεν, αναπόδεικτη δε.  

Επίλογος 

Καταλήγοντας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως ο «φόβος του φθόνου» αποτελεί 

ένα φαινόμενο μάλλον καθολικό. Επιπλέον, σε όσες περιοχές απαντάται και η πρόληψη του 

«ματιάσματος», εκείνη τείνει να αντανακλά μια σειρά από παρόμοιες «ανεξήγητες» ψυχο-

σωματικές ενοχλήσεις, οι οποίες και δύνανται να προληφθούν μέσω μιας σειράς 

συμβολικών τελετουργικών, αλλά και να «θεραπευτούν» μέσω ποικίλων, και συχνά 

παράδοξων, πρακτικών «ενεργειακής αποφόρτισης» ή «αυθυποβολής». Στο πλαίσιο αυτό, 

η θεραπεία φαίνεται για άλλη μια φορά να αποκτά «πολυ-παραγοντική διάσταση», με την 

πίστη και τις θετικές προσδοκίες να τη διευκολύνουν. Επιπλέον, το «ξεμάτιασμα» ίσως να 

αποτελεί μια πρώιμη αλλά ιδιαιτέρως αποτελεσματική τεχνική θεραπείας μιας σειράς 

ψυχο-σωματικών ενοχλήσεων, οι οποίες εδράζονται σε άλυτους ψυχικούς παράγοντες και 

αποφορτίζονται δια μέσου της πίστης, των προσδοκιών και του «μάγου-σαμάνου-ιατρού- 

ξεματιαστή».  
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