
Πυροβασία, πυροχειρισμός, ακαΐα, 

αναστενάρια, επιστημονική εξήγηση 

Όταν ασχολήθηκα με το θέμα είδα μια μεγάλη βιβλιογραφία και εκατοντάδες 

άρθρα, κάπου σταμάτησα και είπα τι μπορώ να πω εγώ. Υστέρα σκέφτηκα το 

πλήθος των ανθρώπων σαν τα σημεία μέσα και πάνω στη σφαίρα και το θέμα 

σαν μια μικρή σφαίρα στο κέντρο. Ο καθένας βλέπει σε μορφή κώνου ένα 

μέρος της μικρής σφαίρας στο κέντρο, εξαρτάται από την θέση του. Κανένα 

σημείο από τα άπειρα δεν έχει την ίδια θέαση. Σκέφτηκα λοιπόν παρά το ό, τι 

έχει γραφτεί, πιθανώς να βλέπω το πράγμα διαφορετικά. 

 Το περπάτημα στα κάρβουνα απαντάται μέχρι σήμερα στον ελληνικό χώρο 

κυρίως στη Θράκη καθώς και στα παράλια του Ευξείνου Πόντου.  

Σήμερα φέρεται διαδεδομένο σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας με το όνομα 

αναστενάρια. 

Τα αναστενάρια 

Η τελετή αρχίζει από την παραμονή της 21ης Μαΐου στο χωριό Μαυρολεύκη 

Δράμας με την “Ιερή ζωοθυσία” και την μεταφορά των Αναστενάρηκων 

Εικόνων από την εκκλησία του χωριού στο κονάκι, όπου τελείται η αγρυπνία 

και γενικά η προετοιμασία των Μυστών για οιστροπληξία (πνευματική και 

ψυχική διέγερση). 

Την 21η Μαΐου, εορτή του αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, μετά την Θεία 

Λειτουργία γίνεται το κουρμπάνι, δηλαδή ζωοθυσία προς τιμή των αγίων.  

Το θύμα οδηγείται με πομπή στο ξωκλήσι των αγίων, όπου υπάρχει αγίασμα 

( νερό πηγής που βρίσκεται κοντά σε εκκλησία και θεωρείται ιερό ).  

https://skafidaszaxos.blogspot.com/2016/06/blog-post_9.html
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Εκεί χορεύουν και θυμιάζουν το ζώο. Τέλος, το θυσιάζουν. Μια μικρή ποσό-

τητα από το κρέας μοιράζεται συμβολικά στα αναστενάρικα σπίτια.  

Το υπόλοιπο θα φαγωθεί στο δείπνο της 21ης Μαΐου. 

Η Ιερή πυρά ανάβεται νωρίς το απόγευμα από ορισμένο Μύστη που κατέχει 

το προνόμιο του λειτουργήματος αυτού από προγονική κληρονομιά. Όταν 

κατακαθίσουν οι φλόγες και σχηματιστεί παχιά ανθρακιά, τότε ειδοποιούνται 

και καταφθάνουν οι Αναστενάρηδες με πομπή και αρχίζουν κυκλικό χορό 

γύρω από την Ιερή ανθρακιά, ενώ η μουσική συνεχώς δυναμώνει και γίνεται 

πιο γρήγορη.  

Η θερμοκρασία τών ξυλοκάρβουνων ανέρχεται από 250- 600 βαθμούς 

Κρατούν πολύχρωμα μαντίλια τα «αμανέτια» κατά τη διάρκεια του χορού που 

θεωρούνται ιερά, αντλώντας από αυτά δύναμη και αυτοπεποίθηση. Πολλές 

φορές με το αμανέτι καλείται ένας καινούριος αναστενάρης. 

Με τις εικόνες και τα αμανέτια στα χέρια χορεύουν χωρίς σταματημό μέχρι τα 

μεσάνυχτα. Το ποδοπάτημα μετατρέπει τα κάρβουνα σε στάχτη, η οποία, 

σύμφωνα με την παράδοση, «δεσμεύει» την αρρώστια και την κακοδαιμονία. 

Η κραυγή εξ άλλου των πυροβατών κατά την διάρκεια της τελετής, ιχ – ιχ, αχ 

– αχ, εχ – εχ, θυμίζει το επιφώνημα Ίακχε, Βάκχε, που είναι το μυστηριακό 

όνομα του Διονύσου. Και επειδή η κραυγή αυτή μοιάζει με αναστεναγμό, 

πήραν και οι πυροβάτες την επωνυμία, αναστενάρηδες. Ο εκστατικός χορός 

επαναλαμβάνεται τις δύο επόμενες ημέρες και η όλη αναστενάρικη τελετουρ-

γία τελειώνει με πυροβασία το βράδυ της 23ης Μαΐου. 

Όταν τελειώσει η πυροβασία, οι αναστενάρηδες επιστρέφουν στο κονάκι, όπ-

ου θα συνεχίσουν το χορό. Ακολουθεί δείπνο με κρέας από το πρωινό κουρμ-

πάνι. Τα πιάτα τοποθετούνται σε τραπεζομάντιλο που στρώνεται στο έδαφος. 

Μετά  το δείπνο θυμιατίζουν και νίβουν τα χέρια τους για τον τελικό εξαγνισμό.  

Με τη φωτιά « τα κακά καήκαν » και με το νερό « θα παρασυρθούν 

και θα φύγουν », όπως αιώνες πριν είχε αναφέρει και ο Πλούταρχος. 

Πυροβασία και «Αναστενάρηδες» 

Το καθαρτήριο πυρ: το έθιμο της πυροβασίας 

 

Πυροβασία, ακαΐα, πυροχειρισμός σε όλη την γη διαχρονικά 

Η πυροβασία είναι μια άγνωστη ικανότητα του ανθρώπου για την οποία υπά-

ρχουν αναφορές από το 1100 π.Χ. Και δεν είναι μόνον φαινόμενο Ελληνικό. 

Απαντάται σε Ινδουιστές, Hindu, σε Ταοϊστές, στη Νότια Αφρική, στην Ιαπω-

νία, σε βουδιστές, στην έρημο Καλαχάρι στην Πολυνησία, στην Ευρώπη, και 

τη βόρεια Αμερική. Είναι γνωστή η αρχαιότατη ιστορία “ τρείς παίδες εν καμί-

νω” επι Ναβουχονδονόσορα. 

Στα χρονικά των πρώτων χρόνων της Εκκλησίας και στα μεσαιωνικά χρόνια 

συναντάμε άπειρα περιστατικά θαυματουργών πράξεων όπως ανύψωση από 

το έδαφος, θεραπεία αρρώστων, τηλεμετακίνηση και αφλεξία. Παρά το 

γεγονός ότι τα περισσότερα απ’ αυτά τα περιστατικά βασίζονται σε μαρτυρίες 

εξ ακούης, μερικά αντηχούν και στην πιο σχολαστική ανάλυση.  
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Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται πολλά « μαρτύρια πάνω στην πυρά », που 

ήταν ένας συνηθισμένος τρόπος ξεκαθαρίσματος εκκλησιαστικών διαφορών.  

         Το 1062 ο Επίσκοπος της Φλωρεντίας κατηγορήθηκε από τον ευσεβή Πέτρο 

Αλντομπραντίνι ότι είχε ανέβει στο αξίωμα αυτό με δωροδοκίες. Ένας μακρύς, 

στενός διάδρομος στρώθηκε με κόκκινα αναμμένα κάρβουνα, με μια φουντω-

μένη φωτιά στην κάθε άκρη του. Ο Πέτρος περπάτησε μέσα από τη μία 

φωτιά, προχωρώντας πάνω στα κάρβουνα, έως ότου έφτασε στην άλλη άκρη 

και βγήκε μέσα από την άλλη φωτιά, χωρίς να καεί ούτε η σάρκα ούτε τα 

ρούχα του. Ο Επίσκοπος αρνήθηκε να τον ακολουθήσει, προτιμώντας να παρ-  

     αιτηθεί. 

         Το 1637 ο Γάλλος Ιησουίτης, πατέρας Πώλ Λεζέν, εντυπωσιάστηκε πάρα 

πολύ-ενώ συγχρόνως ενοχλήθηκε αρκετά - απ’ αυτό που συνάντησε ανάμεσα 

στους Ινδιάνους της φυλής Χούρου κοντά στο Κεμπέκ. Ο Λεζέν είχε ξεκινήσει 

για μια ιεραποστολή στους Ινδιάνους, αλλά οι μάγοι της φυλής δεν είχαν καμιά 

διάθεση να προσηλυτιστούν και γι' αυτό παρουσίασαν μια ειδική παράσταση 

γι’ αυτόν, ένα είδος Ιεροτελεστίας πού περιλάμβανε θεραπεία με φωτιά. 

 Έγραφε: «Να με πιστέψετε, γιατί μιλάω για κάτι που είδα με τα ίδια μου τα 

μάτια- οι γιατροί-μάγοι της φυλής, τράβηξαν τα ξύλα από τη φωτιά, και κρατώ-

ντας τα χέρια τους δεμένα πίσω στην πλάτη, πήραν τις πυρωμένες πέτρες με 

το στόμα τους και τις μετέφεραν στους αρρώστους, μένοντας αρκετή ώρα έτσι 

χωρίς να τις αφήνουν... όχι μόνο αυτοί οι άνθρωποι αλλά ούτε και οι άρρωστοι 

κάηκαν. Μετά έτριψαν τα σώματα τους με την πυρωμένη χόβολη χωρίς το 

δέρμα τους να παρουσιάσει το παραμικρό σημάδι ». Ακόμα και ο ιησουιτισμός 

του Λεζέν δεν κατάφερε να τα βγάλει πέρα μαζί τους και έτσι αποχώρησε 

νικημένος προσωρινά. 

         Επί Βικτωριανής εποχής ήταν το μέντιουμ Ντανιέλ Ντάγκλας Χόμ. Ο Λόρδος 

Ανταίρ, ένας αξιωματικός, και ό Χ.Ν. Τζένκεν, δικηγόρος, είπαν πως, σε μια 

παράσταση το 1868, ο Χόμ ανακάτεψε μια αναμμένη φωτιά στο τζάκι και 

«έβαλε το πρόσωπο του ανάμεσα στα αναμμένα κάρβουνα κουνώντας το 

πέρα-δώθε σαν να το βουτούσε στο νερό».  

Φαίνεται ότι ο Χόμ μπορούσε να μεταφέρει την αντοχή του στη φωτιά και 

στους παριστάμενους- αφού περνούσε τα χέρια του πάνω στα δικά τους 

πρώτα, τους έδινε αναμμένα κάρβουνα πού δεν τους έκαιγαν καθόλου. Το 

καταπληκτικότερο ήταν σε μια συγκέντρωση στο σπίτι του Κου και της Κας 

Χώλ, ενός ζευγαριού που εκτός από την ασχολία του με τις καλές τέχνες ήταν 

μέλος και στην Εταιρία Ψυχικών Ερευνών, ο Χόμ πήρε « ένα τεράστιο κομμάτι 

αναμμένο κάρβουνο, τόσο μεγάλο που το κρατούσε και με τα δύο χέρια, και 

το έβαλε πάνω στο κεφάλι του Κου Χώλ. ο Κος Χώλ είπε ότι το κάρβουνο 

ήταν ζεστό αλλά όχι καυτό ». 

Από ανθρωπολογική άποψη, μπορεί κανείς να βρει τις ρίζες των ιεροτελεστι-

ών της φωτιάς σε μια πιθανή κεντρική πηγή - τους σαμανιστές της κεντρικής 

Ασίας την Εποχή του Σιδήρου. Αυτοί, όπως και οι Τάρταροι, οι  Μογγόλοι και 

οι Γιακούτσοι θεωρούσαν την φωτιά σαν το μεγαλύτερο μυστήριο Ο σιδεράς 



άντεχε το έντονο κρύο καλλιεργώντας « εσωτερική θερμότητα » ή « πνευματι-

στική θερμότητα », και έτσι κατανικώντας τα δύο αντίθετα άκρα της θερμοκρα-

σίας ήταν, στα μάτια της κοινότητάς του, ένας υπεράνθρωπος και στο επίπεδο 

ενός πνεύματος ή ημίθεου. 

Με το πέρασμα των αιώνων η γνώση και η εφαρμογή του πυροχειρισμού 

βγήκε από τα σύνορα της Ασίας με τις προϊστορικές μεταναστεύσεις λαών. 

Μέχρι το 500 π.Χ. είχε εξαπλωθεί στην Κίνα και την Ιαπωνία, το Θιβέτ και την 

Ινδία. Ενώ βρίσκονταν στη Θράκη και την Ελλάδα, οι αρχαίοι Κάβειροι περι-

γράφονταν σαν « κυρίαρχοι της φωτιάς » και « παντοδύναμοι στην φωτιά ». 

Οι απόκρυφες γνώσεις τους μεταδόθηκαν σε όλη την ανατολική Μεσόγειο και 

από κει στην Αφρική. 

        Ή κυριαρχία πάνω στη φωτιά αφομοιώθηκε εύκολα από τούς Ινδουιστές. Η 

λέξη “Hindu” στα περσικά σημαίνει Ινδός, για τους ίδιους τους Ινδούς η 

θρησκεία τους λεγόταν «Σανατάνα», που περίπου σημαίνει «αιώνια και χωρίς 

ηλικία». Ο σκοπός του πιστού Ινδού είναι να φθάσει στο “Brahman”, ή τον 

ουσιαστικό εαυτό του, και αυτό το φθάνει ακλουθώντας το ένα ή περισσότερα 

από τα 10 μονοπάτια του « γιόγκα ». Το Χάθα Γιόγκα ( Hatha Yoga ) το πιο 

γνωστό είδος γιόγκα για τους Δυτικούς, είναι ο δρόμος προς τη σωματική 

αυτοκυριαρχία και την γνώση του υπερφυσικού. 

Η μύηση γίνεται σε επτά στάδια του Χάθα Γιόγκα μέχρις ότου κανείς φθάσει 

στο όγδοο στάδιο, το “σαμάντι” ( samadhi ), που δεν μπορεί να διδαχθεί αλλά 

αναγνωρίζεται από κείνον που φθάνει σ’ αυτό. Το σαμάντι δίνει υπερφυσικές 

ικανότητες “σίντι” ( siddhi ), και οι άνθρωποι πού τις αποκτούν είναι γνωστοί 

σαν “σαντού” ( sadhu ) που εσφαλμένα είναι γνωστοί στους Ευρωπαίους ως 

“φακίρηδες”, μια λέξη πού στην πραγματικότητα σημαίνει ευσεβής άνθρωπος 

για το Ισλάμ. 

Η πυροβασία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κατορθώματα τον φακίρηδων. 

Την ημέρα που γιορτάζεται η μνήμη ενός τοπικού άγιου των Ινδών -υπάρχουν 

πολυάριθμα δόγματα και θεοί στον Ινδία- ο φακίρης φθάνει στο χωριό και 

παραγγέλνει να ετοιμάσουν  ένα αυλάκι με πυρωμένες πέτρες. Μέτα οδηγεί 

τους «πιστούς» πάνω τους.  

         Ο Ε. Στέφενσον, καθηγητής της αγγλικής φιλολογίας, παρακολούθησε μια 

σιντοϊστική ιεροτελεστία στο Τόκυο όπου υπήρχε ένα αυλάκι 27μ. με αναμ-

μένη φωτιά. Ο καθηγητής Στέφενσον με θάρρος ρώτησε αν μπορούσε να 

δοκιμάσει. Ό επικεφαλής ιερέας τον πήρε μαζί του σ’ ένα κοντινό ναό του 

ράντισε το κεφάλι με αλάτι. Μετά ο καθηγητής περπάτησε αργά μέσα στο 

αυλάκι σαν να πήγαινε περίπατο, ενώ το μόνο που αισθανόταν ήταν ένα 

αμυδρό γαργάλημα στις πατούσες. 

         Η πιο παράξενη ίσως εξαγνιστική ιεροτελεστία των Ινδιάνων της Β. Αμερικής 

είναι εκείνη της φυλής Ναβάρα που συνδυάζει στοιχεία σαμανισμού με φινλα-

νδική σάουνα. Οι άνθρωποι του χωριού ετοιμάζονται να εξαγνιστούν ανάβον-

τας μια τεράστια φωτιά στην καλύβα της γιορτής που αποκαλούν «χόγκαν». 

Μετά γδύνονται τελείως και ο σαμάν τους οδηγεί σε ένα κύκλο γύρω από την 



φωτιά, ενώ ο ίδιος λιβανίζει στα τέσσερα σημεία. Ακολουθεί τελετουργικός 

χορός όπου οι γυναίκες γυρίζουν γύρω από την φωτιά ενώ οι άντρες πηδάνε 

ή τρέχουν μέσα απ’ αυτήν. 

Όταν ο χορός τελειώσει, οι άντρες χωρίζονται από τις γυναίκες και ο σαμάν 

βάζει στη φωτιά μακριά κούτσουρα μέχρι να καούν και να κοκκινίσουν, τα 

παίρνει τότε και τα ακουμπά πρώτα στις γάμπες του και μετά πάνω στις 

γάμπες των ασθενών του. Όποιος πάθει έγκαυμα σημαίνει ότι χρειάζεται κι 

άλλες προσευχές. Όλοι τότε πίνουν ένα μπολ με αλμυρό νερό και κάνουν 

εμετό μέσα σε ένα άλλο μπολ γεμάτο άμμο. Όποιος δεν κάνει εμετό θεωρείται 

μη αγνός και ξαναπερνά από την ίδια διαδικασία. Τελικά η είσοδος της καλύ-

βας ή «χόγκαν» ασφαλίζεται. Ο σαμάν και οι οπαδοί του κάθονται γύρω απ’ 

τη φωτιά μέχρις ότου σβήσει και κρυώσει η στάχτη. Αργότερα ανακτεύουν τον 

εμετό με τις στάχτες και αφήνουν το μίγμα να ξεραθεί και να σκορπιστεί με τον 

αέρα. Ο εξαγνισμός τελείωσε για τον χρόνο αυτό. 

         Πολλοί σκλάβοι της Δ. Ινδίας έχουν εξαχθεί από το Κογκό, κι ανάμεσα τους 

πολλοί Γιορούμπα. Ο κυριότερος θεός της φυλής των Γιορούμπα ήταν ο 

Ογκούν, ένας ουράνιος σιδεράς που δίδαξε το λαό του να πιάνει τη φωτιά και 

να δουλεύει το μέταλλο. Η μυστική κοινωνία των Γιορούμπα εξακολουθεί να 

έχει τον Ογκούν σαν προστάτη της και εξασκεί την πυροβασία και τον πυρο-

χειρισμό. Στην Ταϊτή, ο Ογκούν έγινε Ογκούν Μπανταγκρίς, ο « αιμοσταγής 

πολεμιστής» που απαιτεί από τους οπαδούς του να καλλιεργήσουν μια ανοσία      

τόσο στην «εσωτερική όσο και στην «εξωτερική» φωτιά. 

Οι πιστοί εκπληρώνουν τις απαιτήσεις αυτές κυριολεκτικά, χορεύοντας πρώτα  

πάνω σ' αναμμένα κάρβουνα, και μετά πίνοντας τεράστιες ποσότητες καυτό 

άσπρο ρούμι που μέσα του έχουν ρίξει άφθονο τριμμένο πιπέρι καγιέν.  

Σε μια τελετή που έπαιρναν μέρος μόνο γυναίκες, ο Δρ Σάρτζαντ είδε, όχι  μόνο 

να πίνουν αυτό το φονικό μίγμα χωρίς, να πέφτουν κάτω, αλλά να τρίβουν μ’ 

αυτό τα μάτια τους χωρίς να παθαίνουν καμιά βλάβη στην όραση τους. 

         Ό Δρ Ο.Τ. Μπρίγκαμ του Βρετανικού Μουσείου δέχτηκε να πυροβατήσει στο 

ηφαιστειογενές νησί Κόνα των Νοτίων Θαλασσών. Ήταν μια πυροβασία δια-

φορετική από τις άλλες γιατί το ηφαίστειο είχε μόλις εκραγεί. Οι προστάτες 

του, τρεις Καχούνα οι μάγοι της περιοχής, του πρότειναν να περπατήσει μαζί 

τους πάνω στη λιωμένη καφτή λάβα. Του είπαν να βγάλει πρώτα τις μπότες 

του, γιατί αυτές δεν καλύπτονταν από την μαγική τους προστασία. Ο καθηγη-

τής δίσταζε αλλά οι μάγοι τον τράβηξαν μέσα στη λάβα μαζί τους. Τον ανάγ-

κασαν να περπατήσει 46 μέτρα και οι τρεις μάγοι γέλασαν με την καρδιά τους 

βλέποντας τ’ αποκαΐδια πού άφηνε πίσω του καθώς καίγονταν οι μπότες και 

οι κάλτσες του. Τα πόδια του και τα υπόλοιπα ρούχα του δεν έπαθαν απολύ-

τως τίποτε. 

         Σε μια εμπεριστατωμένη αναφορά του Μονζερόν, δύο ιερείς και οκτώ δικασ-

τικοί ανέφεραν για την άκαυστη Μαρί Σουέ. Γυμνή, κάτω από ένα σεντόνι, η 

Μαρί είχε πέσει σε έκσταση πού είχε κάνει το σώμα της άκαμπτο. Στην 

κατάσταση αύτη αιωρούνταν πάνω από μια αναμμένη φωτιά για 35 λεπτά, και 



ενώ οι φλόγες την έζωναν κυριολεκτικά, ούτε αύτη ούτε το σεντόνι καιγόταν. Ο 

ελεύθερα σκεπτόμενος Μονζερόν ήταν τόσο εντυπωσιασμένος με ό,τι έβλεπε 

πού άρχισε μια ευμενή εξέταση του πνευματισμού, εξαγριώνοντας τις αρχές 

και καταλήγοντας στην Βαστίλλη. 

         Ο Μπέιζιλ Τόμπσον  στο βιβλίο του «Ιστορίες από τις Θάλασσες του Νότου», 

διηγήθηκε πως είχε παρακολουθήσει μια ομάδα ιθαγενείς των νησιών Φίτζι να 

περπατούν πάνω σε ένα μακρύ λάκκο με υπερθερμασμένες πέτρες.  

      Ο Τόμπσον άγγιξε με το μαντήλι του μια από τις κοντινότερες πέτρες και 

αμέσως κάηκε, κι όμως οι σχεδόν γυμνοί κάτοικοι των Φίτζι περπατούσαν 

πάνω στο λάκκο ανέγγιχτοι, αφού ούτε οι ξερές φτέρες που στόλιζαν τους 

αστραγάλους τους είχαν πάθει τίποτε. 

         Ένα περιστατικό που διηγήθηκε ο Μάξ Φρήντομ Λόγκ για τον πυροφάγο που 

γύριζε στα πανηγύρια στη δεκαετία τού 1940. Ο γράφων οργάνωσε μια 

ιδιωτική παράσταση στην όποια κάλεσε και έναν οδοντογιατρό. Ο πυροφάγος 

έβαλε μέσα στο στόμα του « τη φλόγα ενός καμινέτου συγκόλλησης, με το 

στόμα ανοιχτό για να μπορεί κανείς να το δει από κοντά ». Μετά έκαψε στη 

φωτιά μια σιδερένια βέργα μέχρις ότου έγινε μαλακιά και τη λύγισε με τα 

δόντια του. Τόσο ο Λόγκ όσο κι ο οδοντογιατρός πίστεψαν ότι το φαινόμενο 

ήταν αυθεντικό. 

         ό Άγιος. Πολύκαρπος Σμύρνης —πού μαρτύρησε γύρω στο 155 μ.Χ.— 

καταδικάστηκε να καεί στην πυρά, αλλά οι φλόγες δεν είχαν καμιά επίδραση 

επάνω του, τέλος ένας στρατιώτης τον σκότωσε με τη λόγχη του. 

 

Η φυσική επιστήμη για το φαινόμενο της ακαΐας 

 

Ας δούμε τι λέει η επιστήμη για το φαινόμενο. 

Στην φυσική η εξήγηση για το φαινόμενο της ακαΐας μπορεί να δοθεί από το 

φαινόμενο του Leyden Frost. Σύμφωνα μ' αυτό, αν τοποθετήσουμε σταγόνα 

νερού πάνω σε πυρακτωμένη μεταλλική επιφάνεια, πχ. στο μάτι ηλεκτρικής 

κουζίνας, θα διαπιστώσουμε πως η σταγόνα ούτε θα βράσει, ούτε θα εξατ-

μισθεί, αλλά θα αιωρείται και θα κινείται χωρίς να αγγίζει το πυρακτωμένο με-

ταλλο, χάρις σε ένα στρώμα ατμού, που σχηματίζει η θερμότητα που εκλύεται. 

ο Dr. David Willey, καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Pittsburgh της 

Pennsylvania, άρχισε να περπατάει πάνω σε αναμμένα κάρβουνα μπροστά 

στους φοιτητές του, στα πλαίσια των μαθημάτων. Τι ακριβώς έκανε λοιπόν; 

Υπολόγισε, πως συνήθως η πυροβασία εξασκείται πάνω σε κάρβουνα θερμο-

κρασίας 550 βαθμών Κελσίου. Κάπως έτσι, στις 2  Ιουλίου του 1998, περπά-

τησε πάνω σε φλεγόμενα κάρβουνα που εκτείνονταν 50 μέτρα και είχαν τοπο-

θετηθεί μέσα στο campus του πανεπιστημίου. 

Όπως δήλωσε αμέσως μετά, « ακόμα και όταν καίγεται το ξύλο, είναι πολύ 

κακός αγωγός θερμότητας », γι’ αυτό και οι πυροβάτες δεν επιλέγουν να περ-

πατήσουν πάνω σε πυρακτωμένο σίδερο, που έχει πολύ μεγαλύτερη αγωγι-

μότητα. 



Dr. Willey, είπε, δεν χρειάζεται καν οι πατούσες να είναι βρεγμένες ή κρύες. 

Αυτό που πρέπει ένας πυροβάτης να θυμάται είναι, να περπατάει γρήγορα 

και να αποφεύγει την πυροβασία πάνω σε υλικά με υψηλή αγωγιμότητα ( δια-

φορετικά θα αποκτήσει σίγουρα σοβαρότατα εγκαύματα ).  

Έχοντας αυτά κατά νου, κάθε υγιής άνθρωπος μπορεί να γίνει πυροβάτης. 

Από την άλλη όμως, μπορεί μεν να είναι θέμα απλής φυσικής, αυτό όμως δεν 

το κάνει και ακίνδυνο. Για παράδειγμα, το Νοέμβριο του 2002, είκοσι διοικ-

ητικά στελέχη της γνωστής αλυσίδας KFC στην Αυστραλία εισήχθησαν σε 

νοσοκομείο με βαριά εγκαύματα στα πόδια, λόγω πυροβασίας σε σεμινάριο 

της εταιρίας. Ο λόγος ήταν, ότι δεν διάλεξαν ξυλοκάρβουνα, αλλά ένα υλικό με 

πολύ μεγαλύτερη αγωγιμότητα σε θερμότητα ! 

Ίσως οι παραπάνω θέσεις πλησιάζουν να δώσουν μια φυσική εξήγηση στο 

φαινόμενο του απλού περπατήματος σε αναμμένα κάρβουνα, όμως πως θα 

εξηγήσουν ότι  κάτοικοι των Φίτζι περπατούσαν σε υπερθερμασμένες πέτρες 

με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα πάνω στο λάκκο, ανέγγιχτοι και ούτε οι ξερές 

φτέρες πού στόλιζαν τούς αστραγάλους τους είχαν πάθει τίποτε ; 

Πως θα εξηγήσουν ότι ο Δρ Ο.Τ. Μπρίγκαμ περπάτησε σε λειωμένη λάβα;  

Πως θα εξηγήσουν ότι η Μαρί Σουέ αιωρείτο με ένα σεντόνι πάνω από τις 

φλόγες; Πως θα εξηγήσουν την ακαΐα του Άγιου Πολύκαρπου της Σμύρνης;   

Πως θα εξηγήσουν αυτό που συμβαίνει στη μυστική κοινωνία των Γιορούμπα 

με το ρούμι και το πιπέρι καγιέν; Πως θα εξηγήσουν τα κατορθώματα του μέν-

τιουμ Ντανιέλ Ντάγκλας Χόμ;  Πως θα εξηγήσουν το περιστατικό πού διηγή-

θηκε ό Μάξ Φρήντομ Λόγκ για τον πυροφάγο πού γύριζε στα πανηγύρια στην 

δεκαετία τού 1940;   

 

Τι δικαιολογία τη ξέρουμε, δεν μπορούν τώρα να εξακριβωθούν, οπότε 

απορρίπτονται. Τότε δεν έχουν παρά να περπατήσουν σε αναμμένα 

κάρβουνα για να αποδείξουν ότι η επιστημονικές εξηγήσεις έχουν βάση 

και δεν είναι μόνο θεωρίες. 

 

Ας δώσουμε μια σύγχρονη εξήγηση που στηρίζεται στη σύγχρονη κβαντική 

θεώρηση του σύμπαντος. Χρειάζεται χορός και έκσταση, εκεί λογική μειώνεται 

οι φραγμοί της πραγματικότητας που μάθαμε να ζούμε καταρρέουν.  

Ο παρατηρητής τότε χωρίς φραγμούς φτιάχνει την πραγματικότητα που θέλει. 

Κβαντικά ο παρατηρητής επιδρά και δημιουργεί το περιβάλλον του.  

Τότε στο χώρο εκεί συμβαίνει οι γνωστοί νόμοι να υποχωρούν, πάντα τοπικά, 

και να εμφανίζονται φαινόμενα που υπερβαίνουν τους νόμους της φυσικής. 

 

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων  

                                                                              Ζάχος Σκαφίδας 

 


