
ΕΥΧΗ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ ΚΥΘΗΡΙΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ 

 
Σε ένα μικρό φλιτζανάκι ή ποτηράκι, βάζετε λίγη φατουράδα (περίπου δύο δάχτυλα). 

Μετά, σε ένα μπολάκι ή πιατάκι, ρίχνετε λίγο ελαιόλαδο και αρχίζετε το ξεμάτιασμα λέγοντας 

«Εις το όνομα του Δήμου και της Εγχωρίου και της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κυθήρων και 

Αντικυθήρων για τον/την (λέτε το όνομα του/της ψηφοφόρου)» ενώ παράλληλα σταυρώνετε 

τρεις φορές το φλιτζανάκι ή το ποτηράκι με τη φατουράδα. 

Στη συνέχεια, πρέπει να πείτε μία από τις παρακάτω ευχές : 

1η Ευχή: «Πρόεδρος του Τοπικού νικά κι όλα τα κακά σκορπά» 

2η Ευχή: «Αντιδήμαρχος νικά, κι αν είναι μάτι το σκορπά, η αγιά η Ελέσα» 

3η Ευχή: «ΑποσΤόλη μου κι Ασκληπιέ μου, δωρεάν ελάβατε δωρεάν δότε ημίν» 

Την ώρα που λέτε την ευχή, πρέπει να βουτήξετε το στυλό σας στο μπολάκι με το 

ελαιόλαδο και να ρίξετε μία μόνο σταγόνα από το λάδι μέσα στη φατουράδα, μετά να  

σταυρώσετε το ψηφοδέλτιο τρεις φορές. Επαναλαμβάνετε δύο φορές ακόμα την ίδια ευχή 

και ρίχνετε άλλες δύο σταγόνες –μία κάθε φορά που λέτε την ευχή και μια κάθε φορά που 

σταυρώνετε. 

Αν όταν μπουν στο ψηφοδέλτιο οι σταυροί, τρέξουν και το μουτζουρώσουν τότε 

πρόκειται για «ματιασμένο» άτομο και η ψήφος του θα ακυρωθεί. Εάν όχι, τότε δεν 

πρόκειται για «μάτι» και το ψηφοδέλτιο θα προσμετρηθεί στα έγκυρα. Προσοχή όμως! Αν 

ρίξετε το μουτζουρωμένο ψηφοδέλτιο και αυτό για κάποιο λόγο ΔΕΝ ακυρωθεί, υπάρχει 

κίνδυνος να καταρρεύσουν τα δημόσια έργα της επόμενης δημοτικής πλειοψηφίας από 

έντονα καιρικά φαινόμενα. 

Άρα οπωσδήποτε, αν διαπιστώσετε ότι το άτομο είναι ματιασμένο τότε πρέπει να 

διαβάστε τα παρακάτω λόγια: 

 

«Βασκανία η̟έρασε, µε Όστρια, µε Πουνέντε, µε Γαρµ̟ή Πουνεντογάρµ̟ι και τα 
έργα τα δηµόσια ξερίζωσε. 

Βασκανία ̟ού υ̟άγεις και τα έργα τα δηµόσια ξεριζώνεις µε Λεβάντε, µε Σιρόκο, µε 
Γρεγολέβαντο, µε Σιροκολέβαντο. 

Πάγω στο κάρκανό του/της, να του/της το χαρχαλέψω, µε βουτσέα, µε αίµα, µε του 
διαότσου ̟αταλάδα, µε ̟ίσσα, µε άµµο, µε Α3, µε κοκκινάτσα. 

Λείψε ντελέγου α̟ό το κάρκανό του/της και ̟ήγαινε στα µονόκερα, δίκερα, τρίκερα, 
τετράκερα, ̟εντάκερα, εξάκερα, ε̟τάκερα, οκτάκερα, εννιάκερα, δεκάκερα, 

εντεκάκερα, δωδεκάκερα, εις το ̟υρ το εξώτερον, 
στον Ξεστράτηγο, στην Κακό̟ετρα, στην Αρµενό̟ετρα, στην Κακή Λαγκάδα, στον 

Κακό Ποταµό, το ετοιµασµένο, το µυρισµένο και εις τον Θεό ̟αραδοµένο, στ’ άγρια 
στο Μανταλά, στη Βόλαινα, στους Άγιους Ακινδύνους, στο Ξιβούνι, στα Κροτήρια, στη 

Σκληρή, στη Σαρακίνα, και στ’ άκαρ̟α δέντρα,  
έξω το κακό, έξω το κακό, έξω το κακό». 

 

Μόλις πείτε τα λόγια, δώστε στο πρόσωπο που δέχεται τις ευχές να πιει τρεις μικρές 

γουλιές από το ποτήρι με το νερό και το λάδι και, τέλος, δώστε του το ψηφοδέλτιο. 

 

 


