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«Τὸ πραγματικὸ βάθος τῆς μεταφυσικῆς καρδιᾶς παραμένει κλειστὸ στοὺς ἀμυήτους»

Ἡ περὶ καρδίας ἀντίληψη 

στὴν Βυζαντινὴ πνευματικότητα*

Τοῦ  Ἀντωνίου-Αἰμιλίου Ταχιάου, 
Ὁμ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ. -

Ἀντεπιστέλλοντος Μέλους Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

῞Ο ταν ὁ ἀξιότιμος κύριος Πρόεδρος τῆς Καρδιολογικῆς Ἑται-
ρείας Βορείου Ἑλλάδος μοῦ ἔκανε τὴν τιμὴ νὰ μοῦ ζητήση 

νὰ μιλήσω ἐνώπιον τοῦ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ ἀκροατηρίου, προβλημα-
τίσθηκα πολὺ γιὰ τὸ τὶ θὰ μποροῦσα ἐγώ, ἔνας Ἱστορικός, νὰ πῶ 
σὲ Καρδιολόγους. 

Τότε θυμήθηκα τὶ ἀκριβῶς μὲ συνδέει μὲ τοὺς Καρδιολόγους 
καὶ τὴν Καρδιολογία: ἡ περίπτωσή μου τοῦ βαρέως καρδιοπαθοῦς, 
τοῦ τακτικοῦ θαμώνα τοῦ ἰατρείου καρδιολόγων, καρδιολογικῶν 
διαγνωστικῶν κέντρων καὶ χειρουργείων. 

Σκέφθηκα, λοιπόν, ὅτι σὲ αὐτοὺς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους πρέ-
πει νὰ ἀνταποδώσω κάτι, σὰν προσωπικὴ ὀφειλή. Μέχρι τώρα 
τοὺς ἀκούω ἐγὼ νὰ μοῦ μιλοῦν γιὰ τὴν καρδιά, σήμερα εἶναι ἡ 
σειρά μου νὰ τοὺς μιλήσω γιὰ τὸ ὄργανο αὐτὸ τῆς ζωῆς μας, ἀλλὰ 
ἀπὸ ἕνα ἄλλο πρῖσμα, μία ἄλλη ὀπτικὴ γωνία, αὐτὴ ποὺ βρίσκε-
ται πέρα ἀπὸ τὴν Ἰατρική, ἀλλὰ στὴν διάσταση ποὺ ἐκτείνεται 
στὸν χῶρο τοῦ ὑπερφυσικοῦ, διότι ὑπάρχει καὶ μιὰ τέτοια ὄψη 
τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ὀργάνου, ἡ ὁποία εἶναι πολὺ λίγο γνωστή. 

* * *
Φαίνεται ὅτι πολὺ νωρὶς ὁ πρωτόγονος homo erectus συνειδη-

τοποίησε μέσα του τὴν λειτουργία τῆς καρδιᾶς καὶ τὴν ταύτισε 
μὲ τὴν ἴδια τὴν παρουσία τοῦ φαινομένου τῆς ζωῆς, ἐκτιμώντας 
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ἔτσι στὴ σωστή της διάσταση τὴν ὑπαρξι-
ακὴ ἀξία της. 

Ἐπειδὴ ὅμως στοὺς πρωτογόνους τοῦ 
Μεξικοῦ ὁ ἥλιος θεωρεῖτο ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, 
προσφέρονταν σὲ αὐτὸν ὡς θυσία, ὄχι θρη-
σκευτικῆς, ἀλλὰ μαγικῆς σκοπιμότητας, 
αἱμάσσουσες καρδιὲς ἀνθρώπων καὶ ζώων. 
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἤθελαν νὰ προκαλέ-
σουν τὴν συνέχεια τῆς παρεχόμενης ἀπὸ 
τὸν ἥλιο ζωῆς. 

Ἐπειδὴ ἡ καρδιὰ θεωρεῖτο ἡ ἕδρα τῆς 
ζωῆς, τῶν συναισθημάτων καὶ τῆς σκέψης ἀκόμα, κάποιοι πρωτό-
γονοι τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς, ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας ἀκό-
μη, ὅταν πέθαινε ὁ βασιλιάς τους, συνήθιζαν νὰ προσφέρουν τὴν 
καρδιά του ὡς βρώση στὸν διάδοχό του, ὥστε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν 
νὰ περάση σὲ  αὐτὸν ἡ βασιλικὴ ἐξουσία, καὶ νὰ κατασταθῆ γνή-
σιος συνεχιστὴς τῆς βασιλείας. 

Ἐπίσης σὲ ἄλλους πρωτογόνους ἐπικρατοῦσε ἡ ἀντίληψη, ὅτι 
ἔπρεπε νὰ ἀποφεύγουν νὰ δίνουν στὰ παιδιά τους νὰ τρῶνε τὴν 
καρδιὰ τοῦ τσακαλιοῦ γιὰ νὰ μὴ γίνουν δειλὰ σὰν καὶ αὐτό, ἐνῶ 
ἀντίθετα τοὺς ἔδιναν τὴν καρδιὰ τῆς λεοπάρδαλης γιὰ νὰ γίνουν 
γενναῖα ὅπως αὐτή. 

Στοὺς Ἀζντέκους τοῦ Μεξικοῦ συναντοῦμε τὴν θυσία ἀνθρώ-
που, τοῦ ὁποίου ξεριζώνεται ἡ καρδιὰ καὶ προσφέρεται στὴν θεό-
τητα. Ἡ σημασία τῆς καρδιᾶς, σὰν ὄργανο μεταβίβασης δύναμης 
καὶ ἐξουσίας ἐπιβίωσε καὶ στὶς πιὸ προηγμένες θρησκεῖες, ὅπως 
αὐτὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. 

Ἀλλὰ ὅσο περισσότερο ἐξελιγμένη ἐμφανίζεται ἡ θρησκεία, 
τόσο περισσότερο ἡ καρδιὰ ἀποκτᾶ μέσα σὲ αὐτὴν ἕνα ἄλλο νό-
ημα καὶ συνδέεται κυρίως μὲ τὰ συναισθήματα καὶ τὶς διαθέσεις 
τοῦ ἀνθρώπου· Στὴν καρδιὰ ὁ ἄνθρωπος βιώνει τὴν χαρὰ καὶ τὴν 
θλίψη, ἐδῶ εἶναι ἡ ἕδρα καὶ τὸ ὄργανο ἔκφρασης τῶν εὐαισθη-
σιῶν του, τελικὰ ἐδῶ ἐντοπίζεται τὸ σημεῖο συνάντησής του μὲ 
τὸν Θεό.

* * *
Μιὰ τέτοια θεώρηση τῆς καρδιᾶς εἶναι διάχυτη τόσο στὴν Πα-

λαιὰ ὅσο καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη. 
Ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἱκανότητά 

του νὰ διεισδύη στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ τὴν ἐρευνᾶ («ὁ 
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ἐτάζων καρδίας καὶ νεφρούς»), ἀφοῦ αὐτὴ 
θεωρεῖται τὸ φυλακτήριο τῶν ἀπορρήτων 
τοῦ ἀνθρώπου. 

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι καλὸς ἢ κακὸς ἀνά-
λογα μὲ τὴν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς του, 
γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ Ψαλμωδὸς ζητάει στὴν προσ-

ευχή του: «καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός». 
Σήμερα ἀκόμη λέμε «ἄνθρωπος μὲ καλὴ καρδιά», «καλόκαρ-

δος» ἢ «κακόκαρδος». 
Ἐδῶ, βεβαίως, λησμονιέται ἐντελῶς ἡ φυσιολογικὴ λειτουρ-

γία καὶ ὁ ρόλος τῆς καρδιᾶς ὡς τὸ βασικότερο ὄργανο τοῦ ἀνθρώ-
πινου ὀργανισμοῦ, καὶ ἐξαίρεται μόνο τὸ συναισθηματικὸ καὶ 
ἠθικὸ στοιχεῖο ποὺ αὐτὴ συμβολίζει καὶ ἀντιπροσωπεύει μέσα 
στὴν ψυχικὴ ἰδιοσυστασία τοῦ ἀνθρώπου. 

Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἔχει πῆ ὅτι εἶναι μακάριοι αὐτοὶ ποὺ 
ἔχουν καθαρὴ καρδιά, γιατὶ αὐτοὶ θὰ δοῦν τὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ ρήση 
τοῦ Ἰησοῦ θὰ ἀποκτήση στὴν συνέχεια ἕνα ἰδιαίτερο νόημα μέσα 
στὸν ὀρθόδοξο μυστικισμό.

Σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὀντό-
τητα, ἡ καρδιὰ ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ 
νοητικόν, ὁ λόγος, δὲν ἀποτελεῖ τὸ θεμελιῶδες κεφάλαιο στὶς 
βαθύτερες καὶ ὑπαρξιακὲς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς. 

Ἡ ἴδια ἡ πίστη, ὡς ἀποδοχὴ πραγμάτων μὴ βλεπομένων καὶ 
ἐλεγχομένων μὲ τὸν λόγο καὶ τὴν νόηση, ἐκφεύγει ἀπὸ τὸν χῶρο 
αὐτῶν τῶν λειτουργιῶν, καὶ συνδέεται περισσότερο μὲ τὴν βιω-
ματικὴ λειτουργία τοῦ συναισθήματος, δηλαδὴ τῆς ψυχικῆς εὐαι-
σθησίας καὶ δεκτικότητας. 

Οἱ αἰσθήσεις καὶ τὸ νοητικὸν καθοδηγοῦν καὶ ἐλέγχουν τὴν 
γνώση, ἐνῶ τὸ συναίσθημα εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀγγίζει  ἄμεσα τὴν 
ψυχή, δηλαδὴ τὴν συγκίνηση, καὶ συνδέεται μὲ αὐτὸ ποὺ ἀπλοϊ-
κότερα ὀνομάζουμε «καρδιά». Αὐτὴ ἡ «καρδιὰ» ὑπαγορεύει καὶ 
τὴν ἀγάπη, ποὺ εἶναι ἡ βασικότερη χριστιανικὴ ἀρετή. 

Ἔτσι δημιουργοῦνται δύο διαφορετικοὶ κόσμοι, οἱ ὁποῖοι μπο-
ρεῖ νὰ ἔχουν διαύλους ἐπικοινωνίας μεταξύ τους, ἀλλὰ ποτὲ δὲν 
ταυτίζονται.

* * *
Τὸ μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ὀρθόδοξος μυστικισμὸς ἐπιδιώκει τὸν 

τελικό του σκοπό, δηλαδὴ τὴν ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, 
εἶναι ἡ προσευχή. 
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Ἡ προσευχὴ ὑπάρχει βέβαια στὴν 
κοινὴ λατρεία τῶν πιστῶν μέσα στὴν 
Ἐκκλησία, ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ προσ-
ωπικὴ προσευχή, καὶ ἐδῶ ἔχουμε ἐπί-
σης στάδια ἐξέλιξής της μέσα στοὺς 
αἰῶνες, ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὴν συλλογικὴ προσευχή. 

Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἰδιωτικὴ προσευχὴ εἶναι ἐκείνη ποὺ ὁδηγεῖ σὲ 
μυστικιστικὲς ἐμπειρίες, καὶ αὐτὴ ἔχει ἀπασχολήσει τοὺς μυστι-
κοὺς διδασκάλους καὶ συγγραφεῖς τοῦ Βυζαντίου. 

Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ σημειώσουμε εἶναι ἡ διαμόρφωση τοῦ 
τύπου αὐτῆς τῆς προσευχῆς, καὶ τὸ δεύτερο, πῶς αὐτὴ συνδέεται 
μὲ τὸ ἀνθρώπινο ὄργανο τῆς καρδιᾶς. 

Οἱ μεγάλοι ἀσκητὲς Πατέρες τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων 
ἔκριναν ὅτι ἡ ἰδιωτικὴ προσευχὴ δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐπεκτείνεται σὲ 
μία προσωπικὴ φλυαρία, ἀλλὰ νὰ εἶναι σύντομη καὶ οὐσιώδης. 

Γιὰ αὐτό, λοιπόν, τὴν περιόρισαν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότε-
ρο, διατηρώντας μέσα σὲ αὐτὴν δύο βασικὰ πράγματα. 

Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἐπίκληση τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ. Τὸ Ὄνο-
μα αὐτὸ περικλείει μέσα του μία τεράστια δύναμη, γιατὶ εἶναι τὸ 
ὄνομα τοῦ ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ. Ἀντίθετα μὲ τοὺς Ἑβραίους, ποὺ 
μέχρι σήμερα ἀκόμη δὲν προφέρουν τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὸ 
ὑποκαθιστοῦν μὲ κάποιο ἄλλο κλητικό, οἱ Χριστιανοὶ ἐξονομά-
ζουν εὐθέως τὸ θεῖο Ὄνομα, ἐπικαλούμενοι τὴν βοήθειά Του. 

Τὸ δεύτερο στοιχεῖο τῆς προσευχῆς εἶναι ὅτι αὐτὴ εἶναι «μονο-
λόγιστος», δηλαδὴ σύντομη καὶ περιεκτική, ποὺ συνοψίζεται στό: 
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν». 

Ὁ ἡσυχαστὴς μοναχός, καὶ κάθε ἕνας ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν 
πνευματικότητά του, ἐπαναλαμβάνει ἀδιακόπως αὐτὴ τὴν εὐχή, 
προσπαθώντας νὰ βιώση ὅσο τὸ δυνατὸν πληρέστερα καὶ βαθύτε-
ρα τὸ νόημά της.

Ἡ προσευχὴ αὐτὴ καλλιεργήθηκε κατεξοχὴν ἀνάμεσα στοὺς 
μοναχοὺς τῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ. 

Στὰ μέσα τοῦ 5ου αἰώνα, ὁ Διά-δοχος, ἐπίσκοπος Φωτικῆς τῆς 
Ἠπείρου, στὸν «Ἀσκητικό του Λόγο» λέει, ὅτι αὐτὸς ποὺ θέλει 
νὰ καθαρίση τὴν καρδιά του πρέπει παντοτινὰ νὰ τὴν πυρώνη μὲ 
τὴν μνήμη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἔχοντας αὐτὸ καὶ μόνο γιὰ μελέτη 
καὶ ἔργο. 

Καὶ ἕνας ἄλλος σημαντικὸς πνευματικὸς συγγραφέας τοῦ ἴδι-
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ου αἰώνα, ὁ Ἡσύχιος, ὁ ὁποῖος ἐκπροσ-
ωπεῖ τὴν Σιναϊτικὴ Παράδοση, διδάσκει 
ἀνάλογα πράγματα. 

Αὐτὸς λέει ὅτι ἡ συνεχὴς νήψη, δη-
λαδὴ ἡ πνευματικὴ ἐνέργεια καὶ ἡ προσ-
ευχὴ τοῦ Ἰησοῦ, ἀποδιώχνουν ἀπὸ τὴν 
καρδιὰ τὴν λήθη, δηλαδὴ τὴν φυγὴ ἀπὸ 

τὴν αἴσθηση τῆς ὕπαρξης. Ἡ μνήμη δὲ τοῦ Ἰησοῦ πρέπει νὰ γίνη 
τόσο συχνή, ὥστε νὰ κολληθῆ στὴν ἀναπνοή. 

Ἐδῶ πιὰ βλέπουμε τὴν σύνδεση τῆς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ μὲ μιὰ 
ὀργανικὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἀναπνοή. Ὅσο συχνὰ 
ἀναπνέει ὁ ἄνθρωπος τόσο συχνὰ πρέπει νὰ μνημονεύει τὸν Ἰη-
σοῦ· καὶ βέβαια ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ μεταφορικὴ ἔννοια, ἀλλὰ 
γιὰ κυριολεξία. 

* * *
Οἱ ὁδηγίες καὶ ὑποδείξεις γιὰ τὴν προσευχὴ αὐτὴ παρέμεναν 

περιστατικὲς καὶ διάσπαρτες ὡς τὴν στιγμὴ ποὺ ἐμφανίστηκε ἕνα 
συστηματικότερο ἐγχειρίδιο τῆς νοερᾶς προσευχῆς, ὁ συγγραφέ-
ας τοῦ ὁποίου παραμένει ἄγνωστος, ἀλλὰ εἶναι βέβαιο ὅτι ἐκ-
προσωπεῖ τὴν Σιναϊτικὴ Παράδοση καὶ ἐκφράζει ἀπόλυτα τὶς 
ἀρχὲς τοῦ βυζαντινοῦ μυστικισμοῦ.

Τὸ ἐγχειρίδιο αὐτὸ ἔχει τὸν τίτλο «Μέθοδος τῆς ἱερᾶς προσ-
ευχῆς καὶ προσοχῆς». 

Ὁ συγγραφέας του διακρίνει τρεῖς τρόπους προσευχῆς. 
Ὁ πρῶτος τρόπος εἶναι, ὁ προσευχόμενος νὰ ὑψώνη τὰ χέρια, 

τὰ μάτια καὶ τὸν νοῦ του πρὸς τὸν οὐρανό, καὶ νὰ γεμίζη ἡ φαν-
τασία του μὲ εἰκόνες ἱερές, καὶ ἡ ψυχή του ἀπὸ ἕναν θεῖο πόθο, 
καὶ σιγὰ σιγὰ μέσα στὴν καρδιά του νὰ ἐκστασιάζεται καὶ νὰ 
ἐπαίρεται. Ὁ τρόπος αὐτὸς ὁδηγεῖ στὴν πλάνη καὶ στὴν τρέλα, 
διότι δημιουργεῖ αὐτὸ ποὺ σήμερα θὰ λέγαμε παραισθήσεις καὶ 
παρανοϊκὰ σύνδρομα. Ἐδῶ ἐντοπίζεται ἕνα σημεῖο σαφοῦς δια-
φορᾶς ἀνάμεσα στὶς ὀρθόδοξες καὶ τὶς δυτικὲς μυστικὲς ἐμπειρί-
ες, γιατὶ οἱ δεύτερες ἀποδέχονται τὰ ὁράματα ἀγγέλων καὶ τοῦ 
ἴδιου τοῦ Ἰησοῦ, ἐνῶ ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς ἡσυχαστὲς αὐτὰ θεω-
ροῦνται δαιμονικὲς πλάνες καὶ ἀπορρίπτονται. 

Στὸν δεύτερο τρόπο προσευχῆς, ὁ προσευχόμενος φυλάγει τὸν 
νοῦ του ἀπὸ τὶς ἐξωτερικὲς αἰσθήσεις, καὶ συνάγει τοὺς λογι-
σμούς του, καὶ ἐνῶ μὲ τὸ στόμα λέει τὴν προσευχή του, συγχρό-



6

νως ὅμως ἐκτρέπεται στὴν ἐσωτερικὴ βία, τὴν ὁποία ἀσκεῖ προ-
κειμένου νὰ συμμαζεύση τοὺς λογισμούς, κλυδωνίζεται ἀνάμεσα 
στὴν προσήλωση στὴν προσευχὴ καὶ στὴν συναγωγὴ τῶν λο-
γισμῶν του, οἱ ὁποῖοι τελικὰ τοῦ στεροῦν τὴν ἐσωτερικὴ ἡσυχία. 

Ὁ τρίτος τρόπος τῆς προσευχῆς, μᾶς λέει ὁ συγγραφέας τοῦ 
ἐγχειριδίου, εἶναι πράγμα παράξενο καὶ δυσερμήνευτο, καὶ γιὰ 
αὐτοὺς ποὺ τὸ ἀγνοοῦν ὄχι μόνο δυσδιάγνωστο, ἀλλὰ καὶ ἀπί-
στευτο. Ἡ οὐσία τῆς προσευχῆς αὐτῆς ἔγκειται στὸ νὰ κρατᾶ ὁ 
νοῦς τὴν καρδιά, στὸ νὰ προσεύχεται καὶ νὰ περιστρέφεται διαρ-
κῶς μέσα σὲ αὐτήν, καὶ ἀπὸ τὸ βάθος αὐτῆς νὰ ἀναπέμπη τὶς προσ-
ευχὲς στὸν Θεό. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται ὡς ἑξῆς: κάθεται ὁ μοναχὸς 
στὸ κελλί του καὶ σηκώνει τὸν νοῦν του ἀπὸ κάθετι τὸ πρόσκαι-
ρο. Στὴ συνέχεια ἀκουμπώντας τὸ σαγόνι του στὸ στῆθος, φέρ-
νει τὰ μάτια του πρὸς τὸ μέσο τῆς κοιλιᾶς, στὸν ὀμφαλό, καὶ 
προσπαθεῖ νὰ ἐλέγχη καὶ τὴν ἀναπνoὴ τῆς μύτης, ὥστε νὰ μὴν 
εἶναι ἄτακτη. Τώρα πρέπει νὰ ἐρευνήση μὲ τὸν νοῦ στὰ ἔγκατά 
του, ὥστε νὰ ἐντοπίση τὸν τόπο τῆς καρδιᾶς, ὅπου ἐμφιλοχω-
ροῦν ὅλες οἱ ψυχικὲς δυνάμεις. Ἀρχικὰ θὰ βρῆ ἐδῶ σκότος παχύ, 
ἂν ὅμως ἐπιμείνη, θὰ νιώση χαρὰ ἀνείπωτη. Ὅταν ὁ νοῦς βρῆ 
τὸν τόπο τῆς καρδιᾶς, βλέπει ἀμέσως πράγματα ποὺ δὲν γνώρι-
ζε. Τότε βλέπει τὸν ἀέρα ποὺ παρεμβάλλεται μεταξὺ καρδιᾶς καὶ 
τοῦ ἑαυτοῦ του ὅλον φωτεινό, καὶ ἐὰν τότε ἀνακύψη κάποιος λο-
γισμὸς στὸν νοῦ, προτοῦ αὐτὸς ἀποκτήση στὴν φαντασία εἴδωλο 
καὶ μορφή, ἀποδιώχνεται μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι φανερὸ ὅτι μὲ τὴν μέθοδο αὐτὴ εἰσάγεται μία ψυχοφυσι-
ολογικὴ διαδικασία προσευχῆς, ἡ ὁποία ἔχει πολλὲς ἐξωτερικὲς 
ὁμοιότητες μὲ ἐκείνη τῆς ἰνδουϊστικῆς γιόγκα, διαφέρει ὅμως 
ἀπὸ αὐτὴν ἀπόλυτα στὴν οὐσία, γιατὶ ἐνῶ ἡ γιόγκα ἀποσκοπεῖ 
μέσῳ τῆς ἀπάθειας στὴν ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ σύμπαν ἢ 
τὴν τελείωση γιὰ τὶς μελλοντικὲς μετενσαρκώσεις του, στὸν βυ-
ζαντινὸ μυστικισμὸ ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς νοερᾶς ἢ καρδιακῆς 
προσευχῆς εἶναι ἡ ἕνωση μὲ τὸν προσωπικὸ 
Θεό, τὸν Ἰησοῦ Χριστό. 

Ἐπίσης ἡ ὀμφαλοσκοπία στοὺς Βυζαντι-
νοὺς ἡσυχαστὲς δὲν εἶναι αὐτοσκοπός, ὅπως 
ἔχει νομισθῆ, ἀλλὰ ἐνδεικτικὴ κίνηση τῶν 
ὀφθαλμῶν γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῆς καρδιᾶς, 
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ κεντρικὸ θέμα. Μὲ τὴν 
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ρύθμιση τῆς ἀναπνοῆς καὶ τὴν διαρκῆ 
ἐπανάληψη τῆς νοερᾶς προσευχῆς τελικὰ 
ὁ προσευχόμενος κατορθώνει νὰ ἐπανα-
λαμβάνει νοερῶς τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ στὸ 
ρυθμὸ τῶν κτύπων τῆς καρδιᾶς, ἄσχετα 
ἂν ἐργάζεται, κάθεται ἢ κοιμᾶται.

* * *
Ἡ ψυχοφυσιολογικὴ μέθοδος τῆς νοερᾶς προσευχῆς συστημα-

τοποιήθηκε περισσότερο στὴ διάρκεια τοῦ 14ου αἰώνα στὸ Ἅγιον 
Ὄρος, ὅταν ἦρθε ἐδῶ ὁ μεγάλος ἡσυχαστὴς διδάσκαλος Γρηγό-
ριος ὁ Σιναΐτης. 

Πιθανότατα τότε εἰσήχθη καὶ ἡ χρήση τοῦ κομποσκοινιοῦ, τὸ 
ὁποῖο βοηθᾶ τοὺς ἀρχαρίους κυρίως στὸ νὰ ἐξασκοῦνται χωρὶς 
περισπασμοὺς σὲ αὐτὴν τὴν προσευχή. 

Οἱ ἡσυχαστὲς κωδικοποίησαν κατὰ κάποιον τρόπο τὴν σχε-
τικὴ μὲ τὴν θέα τοῦ Θείου Φωτὸς διδασκαλία τῶν παλαιοτέρων 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. 

Δοθέντος ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀθέατος, ἡ μόνη δυνατότητα τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι νὰ γίνη μέτοχος τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν τοῦ 
Θεοῦ, καὶ αὐτὸ τὸ κατορθώνει μὲ τὴν νοερὰ προσευχὴ καὶ τὴν 
ἐπιστροφὴ τοῦ νοῦ στὴν καρδιά. 

Ἔτσι ἡ θεολογία γίνεται ὄχι νοητική, ἀλλὰ ἐμπειρικὴ ἐπιστή-
μη, καὶ ἡ ἐμπειρικὴ γνώση τῶν θείων ἀληθειῶν ποὺ ἀποκαλύ-
πτονται, ὅπως εἶναι π.χ. τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος, πηγάζει 
ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.

Στὴν διάρκεια τοῦ 18ου αἰώνα πραγ-
ματοποιήθηκε μία ἔκδοση ποὺ ἔδωσε
μεγάλη ὤθηση στὴν ἡσυχαστικὴ πνευ-
ματικότητα καὶ τὴν προσευχὴ τῆς καρδιᾶς. 

Στὰ 1782 ἐκδόθηκε στὴν Βενετία, 
ἕνα ὀγκωδέστατο Ἑλληνικὸ βιβλίο 
ποὺ ὀνομαζόταν Φιλοκαλία, καὶ περι- 
είχε τὰ Συγγράμματα τῶν νηπτικῶν καὶ 
μυστικῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Τὸ ἴδιο βιβλίο ἕνδεκα χρόνια ἀργότε-
ρα ἐκδόθηκε σὲ σλαβονικὴ μετάφραση 
στὴ Μόσχα. 

Μὲ τὶς ἐκδόσεις αὐτὲς ἐγκαινιάστη-
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κε ἡ λεγόμενη Φιλοκαλικὴ Ἐποχή, ποὺ 
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀναζωογόνηση 
του βυζαντινοῦ μυστικισμοῦ ὄχι μόνο με-
ταξὺ τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τῶν Σλάβων 
καὶ τῶν Ρουμάνων. 

Τὸ 1801, καὶ πάλι στὴ Βενετία, ἐκδόθη-
κε ἀπὸ τὸν μεγάλο θρησκευτικὸ συγγρα-
φέα, τὸν Ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη, 
ἕνα πνευματικὸ ἐγχειρίδιο, τὸ ὁποῖο ἔφερε 
τὸν τίτλο «Συμβουλευτικὸν ἐγχειρίδιον 
περὶ φυλακῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων τῆς τε 

φαντασίας, τοῦ νοὸς καὶ τῆς καρδίας», τὸ ὁποῖο μάλιστα μετα-
φράστηκε ἀμέσως καὶ στὰ ρουμανικά. 

Τὸ ἀξιοσημείωτο στὸ βιβλίο αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο τὸ ἐκτενὲς 
κεφάλαιο, στὸ ὁποῖο γίνεται λόγος γιὰ τὴν καρδιά, ὡς κέντρο 
φυσικό, παραφυσικὸ καὶ ὑπερφυσικό, ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνουν ὅλα 
αὐτὰ πιὸ κατανοητά, ὑπάρχει στὸ τέλος τοῦ βιβλίου κεφάλαιο 
μὲ τίτλο «Ποῖον σχῆμα ἔχει ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τοὺς 
ἀνατόμους τῶν νεωτέρων». 

Τὸ κεφάλαιο αὐτὸ εἶχε γραφῆ εἰδικῶς γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Νικο-
δήμου ἀπὸ τὸν περίφημο λόγιο Ἄνθιμο Γαζῆ, ὁ ὁποῖος καὶ μετέ-
φερε ἐδῶ τὶς ἀνατομικὲς γνώσεις γιὰ τὴν καρδιὰ ποὺ καθιέρω-
σε τὸ 1628 ὁ Ἄγγλος γιατρὸς William Harvey μὲ τὸ βιβλίο του 
Exercitatio anatomica de motu cordis et sangyinis circulatione. 

Τὸ κεφάλαιο αὐτὸ τοῦ Γαζῆ περιλαμβάνει μάλιστα καὶ σχή-
ματα μὲ τὶς κοιλίες τῆς καρδιᾶς καὶ τὶς ἀρτηρίες. Ἀνατομία τῆς 
καρδιᾶς, λοιπόν, σὲ ἕνα βιβλίο βυζαντινοῦ μυστικισμοῦ.

Ὁ 19ος αἰώνας ὑπῆρξε ἐποχὴ ἀναβίωσης τοῦ βυζαντινοῦ μυ-
στικισμοῦ ὄχι μόνο στὸν Ἑλληνικό, ἀλλὰ καὶ στὸν σλαβονικὸ 
καὶ ρουμανικὸ κόσμο. 

Ἡ νοερὰ ἢ καρδιακὴ προσευχὴ ἀπέκτησε νέους ὀπαδοὺς ἀνά-
μεσα σὲ μοναχοὺς καὶ κοσμικούς, καὶ γνώρισε μεγάλη διάδοση, 
ἰδιαίτερα μάλιστα στὴν ἀχανῆ Ρωσία. 

Στὰ μέσα αὐτοῦ τοῦ αἰῶνα ἔκανε στὴ Ρωσία τὴν ἐμφάνισή του 
ἕνα βιβλίο ἀνώνυμου συγγραφέα, ποὺ εἶχε τὸν τίτλο «Eἰλικρι-
νεῖς διηγήσεις προσκυνητῆ πρὸς τὸν πνευματικό του πατέρα», 
καὶ γνώρισε πολλὲς ἐκδόσεις. 

Στὸ βιβλίο αὐτὸ ἐξιστορεῖται πῶς ἕνας «ἄστεγος προσκυ-
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νητὴς» ἱερῶν τόπων διηγεῖται τὸν τρόπο, 
μὲ τὸν ὁποῖο διδάχθηκε τὴν προσευχὴ τῆς 
καρδιᾶς καὶ τὶς μυστικὲς ἐμπειρίες ποὺ 
εἶχε μέσα ἀπὸ αὐτήν. 

Ἔτσι ἡ προσευχὴ αὐτὴ ἐκλαϊκεύθηκε, μὲ 
ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχη μιὰ 
τέτοια ἐκδοχή, ἀφοῦ οἱ Βυζαντινοὶ Πατέ-
ρες μιλοῦν γιὰ σαφεῖς πνευματικούς, ψυ-
χικοὺς καὶ σωματικοὺς κινδύνους στὴν 
χωρὶς ὑπεύθυνο πνευματικὸ ὁδηγὸ ἄσκηση 
αὐτῆς τῆς προσευχῆς. 

Γιατὶ αὐτὴ ἡ κατάβαση τοῦ νοῦ στὴν 
καρδιά, ὅπως λένε, καὶ ἡ ἕνωσή του μὲ αὐτήν, εἶναι τὸ τέλος 
μιᾶς μακρᾶς διαδικασίας ἀσκητικῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ἀρχίζει μὲ τὴν 
ἄσκηση στὴν ὑπακοὴ καὶ προϋποθέτει ἀπαραιτήτως τὴν χειραγώ-
γηση ἀπὸ πολὺ ἔμπειρο καὶ ὅσιο πνευματικὸ ὁδηγό.

Οἱ μυστικὲς ἐμπειρίες ποὺ δοκιμάζει ὁ ἐργάτης τῆς νοερᾶς 
αὐτῆς προσευχῆς δὲν μποροῦν νὰ περιγραφοῦν, ἀκόμη καὶ ἀπὸ 
τοὺς ἴδιους τοὺς μύστες αὐτῆς τῆς πρακτικῆς. Τὰ ἄδυτα τῆς καρ-
διᾶς δὲν ἀποκαλύπτονται εὔκολα, καὶ πολὺ περισσότερο δὲν μπο-
ροῦν νὰ περιγραφοῦν καὶ νὰ γίνουν κατανοητὰ ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ 
εἶναι ἀμέτοχος παρόμοιων ἐμπειριῶν. 

Ὅ,τι λέμε ἐμεῖς εἶναι ἁπλῶς ἐξωτερικὴ καὶ ἐπιφανειακὴ περι-
γραφή, τὸ πραγματικὸ βάθος τῆς μεταφυσικῆς καρδιᾶς παραμένει 
κλειστὸ στοὺς ἀμύητους.



(*) Περιοδ. «Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση» Ναυπάκτου, ἀριθμ. 220 / Νοέμβριος 
2014. . ● Ἐπιμέλ. ἡμετ. 


