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Χάρυ Χουντίνι

                   αγαπημένος μου θείος, καθηγητής 
Παραψυχολογίας Αντώνιος Πισσάνος, μου 
περιέγραψε μία προσωπική του εμπειρία 
με τον διάσημο μάγο Χάρυ Χουντίνι, που 
τον συνάντησε στην Αμερική και έμεινε 
κατάπληκτος με τα υπερφυσικά κατορθώματά 
του.
Αντώνιος Πισσάνος : 
«Το 1926, την εποχή που ήμουν μικρό παιδί, 

βρισκόμουν με τον πατέρα μου στη Ν. Υόρκη και μέναμε στο ξενοδοχείο Σέλτον.

Επρόκειτο να αναχωρήσουμε τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, όταν ο πατέρας μου 
πληροφορήθηκε ότι ο διάσημος τότε μάγος Χάρυ Χουντίνι θα πραγματοποιούσε ένα μεγάλο 
κατόρθωμα στην πισίνα του ξενοδοχείου. 
Ο πατέρας μου ανέβαλε την επιστροφή μας στην Αθήνα, για να παρακολουθήσουμε το πείραμα 
του Χουντίνι.

Θυμάμαι κάποιους εργάτες που έφεραν στο ξενοδοχείο ένα κουτί μεταλλικό που έμοιαζε με 
φέρετρο και το τοποθέτησαν δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου Σέλτον.»

Ο Αντώνιος Πισσάνος θυμήθηκε και περιέγραψε με πολλή σαφήνεια ό,τι ακριβώς συνέβη 
σ’αυτό το πείραμα της 5ης Αυγούστου του 1926.

Ο Χάρυ Χουντίνι, ένας 
πενηντάρης άνδρας με 
δυναμικό σώμα, με μεγάλο 
κεφάλι και μάτια που όταν 
σε κοίταζαν σε υπνώτιζαν, 
μπήκε μετά από πολλές 
συνεννοήσεις με τους 
βοηθούς του μέσα στο 
μεταλλικό φέρετρο. 

Ο Χάρυ Χουντίνι 
ετοιμάζεται να βυθισθεί 
στην πισίνα
του ξενοδοχείου Shelton.

Ο Μάγος
Χάρυ Χουντίνι
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Δίπλα του είχαν τοποθετήσει μία συσκευή επικοινωνίας για να μπορεί να μιλάει στον συνεργάτη 
του, Τζίμυ.

Τα χέρια του ήταν τυλιγμένα με μαύρα καλώδια για να παρακολουθούν το σφυγμό του. 
Ένας σιδεράς με κασκέτο και μαύρη ποδιά, έκλεισε το καπάκι του μεταλλικού φερέτρου με 
ηλεκτροκόλληση.

Κατέβασαν το φέρετρο σε ένα βάθος νερού που ήταν περίπου ένα μέτρο και το πίεζαν οι βοηθοί 
με τα χέρια τους, για να είναι συνέχεια βυθισμένο στο νερό.

Μετά από μιάμιση περίπου ώρα, ακούστηκε η φωνή του Χουντίνι που καλούσε τον Τζίμυ να 
τον βγάλουν έξω. Οι βοηθοί σήκωσαν το μεταλλικό κουτί, το άνοιξαν γρήγορα και ο Χουντίνι 
βγήκε βρεγμένος και εξαντλημένος παίρνοντας συνέχεια βαθειές ανάσες.

Ο Χουντίνι πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι προικισμένος από τον Θεό με απέραντες δυνατότητες, 
αλλά δεν γνωρίζει τον τρόπο να τις εκμεταλλευτεί. 
Όταν ηρέμησε από την σκληρή δοκιμασία της πισίνας, ο Χουντίνι δήλωσε χαμογελαστός σ’ένα 
δημοσιογράφο, ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζη άνετα πάνω στη γη και μέσα στο νερό, αρκεί να 
γνωρίζει τους Νόμους που ενεργοποιούν τη θέλησή του, μέσα στον εγκέφαλό του.
 
-Κάποια μέρα θα μπορεί να πετά και στον ουρανό, είπε τέλος ο Χουντίνι, ο άνθρωπος που 
πίστευε ότι είμαστε φτιαγμένοι έτσι, ώστε να μπορούμε να επιτύχουμε τα πάντα, αρκεί ο νους 
μας να δώσει εντολή στη θέλησή μας.

Ο Χάρυ Χουντίνι 
εξετάζει το μεταλλικό φέρετρο, λίγο πριν τον 

κλείσουν μέσα αλυσσοδεμένο.

Ο ΜΑΓΟΣ ΧΑΡΥ ΧΟΥΝΤΙΝΙ


