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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στο πλαίσιο των σπουδών μου στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), 

ερευνώντας τη βιβλιογραφία για την ιστορία του ρωσικού αγιορείτικου μοναχισμού 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου προκάλεσαν τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Άγιο 

Όρος, στις αρχές του 20
ού 

αιώνα, και προκάλεσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο ρωσικό 

αγιορείτικο μοναχισμό. Τα γεγονότα αυτά αφορούσαν την τιμή και την προσκύνηση 

του ονόματος του Θεού ή την θεολογία του ονόματος, και έμειναν στη ιστορία ως 

ονοματολατρικό ζήτημα. Διαπίστωσα την ύπαρξη στα ελληνικά δύο σχετικών 

πονημάτων: α) του ιερομονάχου Δοσιθέου Ραντιβόγιεβιτς (Dositej Radivojevic) ,,Το 

όνομα του Θεού στη ρωσική Θεολογία του 20
ού 

αιώνα’’, διπλωματική μεταπτυχιακή 

εργασία η οποία υποβλήθηκε στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012, και β) του κ. Κωνσταντίνου 

Παπουλίδη, Οι Ρώσοι Ονοματολάτραι του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 1977. Από την 

εν λόγω έρευνα δεν εντόπισα κάποια άλλη μονογραφία για το εν λόγω θέμα σε σχέση 

με το Άγιο Όρος.  

Υπάρχουν, ωστόσο, αξιόλογα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά [βλ. 

ενδεικτικά συγκεντρωμένη τη βιβλιογραφία που αφορά αποκλειστικά το εν λόγω 

ζήτημα στο λήμμα Παπαευαγγέλου Παναγιώτη-Τζώγα Χαριλάου, Ελληνική 

θεολογική βιβλιογραφία της τελευταίας εκατονταετίας (1850-1950). (Άρθρα και 

μελέται δημοσιευθείσαι εις τα κατά καιρούς περιοδικά), Παράρτημα Επιστημονικής 

Επετηρίδος Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 8 (1953) 

174-175 αρ. λημμάτων 1893-1903], τα οποία, όμως, κυρίως λόγω της αδυναμίας της 

πρόσβασης των συγγραφέων τους στη ρωσική γλώσσα, δεν λαμβάνουν υπόψη τους 

την πλούσια σχετική ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου, εξαιτίας της 

καταγωγής μου και της πρόσβασης που έχω στη ρωσική, αλλά, ως ένα βαθμό, και 

στην ελληνική γλώσσα, θεώρησα καλό ότι θα ήταν χρήσιμη η σύνταξη, έστω και μιας 

σύντομης εργασίας, για την ιστορία του ονοματολατρικού ζητήματος. Για το λόγο 

αυτό μου ανετέθη στο πλαίσιο των σπουδών μου στο Π.Μ.Σ. «Σπουδές στις Γλώσσες 

και τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,  την μεταπτυχιακή 

εργασία με τίτλο: Το Άγιο Όρος και οι Ρώσοι Ονοματολάτρες. 
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Έτσι, προσπάθησα κατόπιν αυτού να συγκεντρώσω καταρχήν την 

ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, η οποία διαιρείται σε πηγές και σε βοηθήματα, που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα το ονοματολατρικό ζήτημα. Αξιοποίησα, επίσης, μεγάλο 

μέρος της ρωσικής βιβλιογραφίας, όμως το υπόλοιπο τμήμα της βιβλιογραφίας αυτής, 

λόγω των πολιτικών αναταραχών και της διακοπής της διπλωματικής σχέσης μεταξύ 

της γενέτειράς μου Γεωργίας και της Ρωσίας, δεν κατάφερα να το προσεγγίσω. 

Προτίθεμαι, όμως, να το επεξεργαστώ στο μέλλον.  

Καταληκτικά επιθυμώ να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. 

Κωνσταντίνο Γ. Νιχωρίτη, για τις χρήσιμες υποδείξεις και για την καθοδήγηση που 

μου παρείχε, καθώς και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής, τους καθηγητές 

κ.  Σταύρο Καμαρούδη και τον Αρχιμ. Ειρηναίο Χατζηεφραιμίδη, για την εν γένει 

συνδρομή τους.  

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014  

                                       Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλαδιμήρου 

Ματουρέλι    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι αναμφισβήτητος ο καθοριστικός ρόλος του Βυζαντίου στην ανύψωση  

της Ορθοδοξίας σε οικουμενικό επίπεδο. Και αυτό ήταν προϊόν της τέλειας συνεργίας 

Θεού και ανθρώπου, δηλαδή, της κατά φύσιν οικουμενικής θρησκείας με την εξίσου 

οικουμενική αυτοκρατορία
1
. Η αυτοκρατορία επεκτεινόταν σε τρεις ηπείρους, και 

ήταν το σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, με την έκταση 

περίπου ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων. Σε αυτήν περιλαμβάνονται τα Βαλκάνια, η 

Μικρά Ασία, η Συρία, η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος, τμήμα της Μεσοποταμίας και της 

Αρμενίας, τα νησιά της Μεσογείου, κυρίως η Κρήτη και η Κύπρος, η Κριμαία 

(Χερσόνησος), ο Καύκασος (Γεωργία), ορισμένες περιοχές της Αραβίας και τα νησιά 

της Ανατολικής Μεσογείου. Ενώ τα σύνορα της αιτιοκρατίας εκτεινόταν από τον 

Δούναβη μέχρι τον Ευφράτη
2
. Η πολιτική παρουσία του Βυζαντίου ταυτίζονταν με 

την Ορθοδοξία, με αποτέλεσμα η Ορθοδοξία να διαδοθεί σε όλα τα εδάφη της 

αυτοκρατορίας. Η Ορθοδοξία ήταν ο ζωοποιός στύλος της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, και η απόλυτη ενωτική δύναμη και το  DNA της. Η Ορθόδοξη Πίστη 

στον Χριστό ως στήριγμα του κράτους είναι παρούσα σε κάθε βήμα της ιστορίας του 

Βυζαντίου, με θαυμαστά αποτελέσματα, κορυφαίο από αυτά το Άγιο Όρος. Η 

μοναστική πολιτεία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως προέκταση του Βυζαντίου ή ότι 

απέμεινε από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έφτασε στον 21
ο
 αιώνα

3
.  

Το Άγιο Όρος ως θρησκευτικός και πολιτισμικός τύπος του Βυζαντίου έως 

σήμερα συνεχίζει να μεταδίδει το ορθόδοξο Βυζαντινό πνεύμα σε ολόκληρη την 

ανθρωπότητα. Διαδραμάτιζε και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της 

Εκκλησίας και ως εκ τούτου της σωτηρίας του κόσμου. Αποτέλεσε Σχολή για τους 

σλαβικούς λαούς, ιδιαιτέρως για τους Ρώσους, τους Σέρβους και τους Βουλγάρους, 

με τους οποίους δημιουργήθηκαν στενοί πνευματικοί δεσμοί
4
. Η μεγαλύτερη 

επίδραση του Αγίου Όρους παρατηρείται στην παιδεία και τον πνευματικό πολιτισμό 

των Ρώσων. Η στενή σχέση των Ρώσων με την αγιορείτικη χερσόνησο 

                                                           
1
 Solovyov, Άπαντα, Β’, 185 – 188. 

2
 http://www.evropa.org.ua/history/3.htm  

3
 Berdiaeff, 350 – 358` Bulgakov, Δύο, 533 – 538.  

4
 Νιχωρίτης, 18 – 19.  

http://www.evropa.org.ua/history/3.htm


8 

 

χρονολογούνται από τον 11
ο
 αιώνα

5
. Ως καρπός αυτής της σχέσης μπορεί να 

χαρακτηριστεί ο ρωσικός μοναχισμός, ο ιδρυτής  του οποίου άγιος Αντώνιος 

Πετσέρσκι (των Σπηλαίων) μόνασε στο Άγιο Όρος. Η στενή σχέση συνεχίσθηκε: α) 

τον 14
ο
 αι., με την διάδοση του Ησυχασμού, με κύριο πρωτεργάτη τον μητροπολίτη 

Κιέβου Κυπριανό` β) τον 16
ο 

– 17
ο
 αι., με την μετάφραση των ελληνικών κειμένων 

στα ρωσικά από τον Μάξιμο Γραικό και τον Διονύσιο Ιβηρίτη και την λειτουργική 

μεταρρύθμιση του πατριάρχη Νίκωνα
6
` γ) τον 18

ο
 αι., με την αναβίωση του 

Ησυχασμού, χάρη στην λαμπρή παρουσία του μοναχού Παισίου Βελιτσκόφσκι, ο 

οποίος, ιδρύοντας την Σκήτη του Προφήτου Ηλία, επανασύνδεσε την Ρωσία με τον 

Άθω
7
.   

Γνωρίζοντας τον ησυχασμό ο ρωσικός μοναχισμός, εντός και εκτός των ορίων 

του Αγίου Όρους, με ζήλο προσπάθησε να τον εφαρμόσει. Η εφαρμογή της ησυχίας 

προκάλεσε την σημαντική άνοδο του μοναχικού βίου, που εκδηλώθηκε με την ίδρυση 

πολλών νέων μοναστικών κέντρων και με την εισαγωγή του θεσμού των Στάρετς 

(Γερόντων). Πολλά μοναστικά κέντρα ιδρύθηκαν και στο ρωσικό Καύκασο, οι 

ιδρυτές των οποίων, ως συνήθως, ήταν Γέροντες με αθωνίτικη εμπειρία. Πολλοί 

Ρώσοι μοναχοί μετά από την πολύχρονη άσκηση έφευγαν από το Άγιο Όρος για να 

μονάσουν στα όρη του Καυκάσου, αποκτώντας εκεί ευρύ κύκλο μαθητών
8
. Μετά από 

χρόνια ησυχίας οι ασκητές έγραφαν και κάποια διδακτικά βιβλία. Ένα από αυτά ήταν 

το βιβλίο του πρώην αγιορείτου μοναχού Ιλαρίωνα ,,Επί των Ορέων του Καυκάσου’’, 

το οποίο έγινε αιτία σημαντικών διαταραχών στο Άγιο Όρος, στις αρχές του 20
ου 

αιώνα.  

Το μέγεθος του προβλήματος που προκάλεσε το πόνημα του μοναχού 

Ιλαρίωνα, μας έπεισε με υπόδειξη της τριμελούς επιτροπής των καθηγητών να 

αφιερώσουμε την παρούσα μελέτη. Είναι μια προσπάθεια της ιστορικό – θεολογικής 

προσέγγισης του θέματος, με σκοπό την παρουσίαση της διδασκαλίας, οι οποία 

δίχασε την ρωσική αγιορείτικη κοινότητα φέροντας σ’αυτήν καταστροφικές 

συνέπειες. Αποφασίσαμε να συνγράψουμε την παρούσα εργασία λόγω της αδυναμίας 

πρόσβασης στη ρωσική γλώσσα του ευρύτερου κύκλου των ενδιαφερομένων 

                                                           
5
 Ταχιάος, Βυζάντιο, 494.  

6
 Νιχωρίτης, 19.   

7
 Ταχιάος, 494.  

8
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 9 -10 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr00.htm#pr).    

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr00.htm#pr
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ερευνητών και της ανυπαρξίας του μεταφρασμένου στα ελληνικά υλικού, που θα 

βοηθούσε τον κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει την αντικειμενική εικόνα περί του 

ζητήματος που έμεινε στην Ιστορία ως ονοματολατρικό. Έτσι, αποφασίσαμε να 

παρουσιάσουμε διδασκαλία των ηγετών του κινήματος και των αντιπάλων τους, 

εμπλουτίζοντας την παρουσίαση του θέματος με αποσπάσματα από τα βιβλία και την 

αλληλογραφία τους, που κατά την άποψή μας φανερώνουν τις κύριες θέσεις τους.  

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην προσωπικότητα του μοναχού Ιλαρίωνα 

και μελετά βασικές πτυχές του βιβλίου Επί των Ορέων του Καυκάσου. Στη συνέχεια 

αναφέρουμε το πώς η εν λόγω διδασκαλία εμφανίσθηκε στο Άγιο Όρος και τις 

αντιδράσεις και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε καθαρή εικόνα για τον 

τρόπο με το οποίο οι οπαδοί του μοναχού Ιλαρίωνα μεταμορφώθηκαν σε οργανωμένο 

κίνημα, που πολύ σύντομα απορρόφησε σημαντικό μέρος Ρώσσων μοναχών, 

προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια των εντός και εκτός των συνόρων του Αγίου 

Όρους εκκλησιαστικών αρχών. Θα ασχοληθούμε με την προσωπικότητα και τις 

θέσεις του ηγέτη του κινήματος, τον ιερομόναχο Αντώνιο Μπουλατόβιτς, όπως 

επίσης με τα συγγράμματά του, και κυρίως με την Απολογία του. Επίσης θα 

παρουσιάσουμε και τις θέσεις των αντιπάλων του κινήματος: α) του μοναχού 

Χρυσάνθου Γκριγκορόβιτς` β)  του αρχιεπισκόπου Αντωνίου Χραποβίτσκι` γ) του 

αρχιεπισκόπου Νίκωνα Ροζντέστβενσκι` δ) του καθηγητή Σέργιου Τρόιτσκι.  

Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο εξιστορούνται οι συνέπειες της προαναφερόμενης 

σφοδρής σύγκρουσης και η τελική ήττα των ονοματολατρών. Στη συνέχεια 

περιγράφεται ο αγώνας των ονοματολατρών για να δικαιωθούν, και οι προσπάθειες  

των ονοματολατρών να επιβιώσουν την περίοδο της Οκτωβριανής Επανάστασης του 

1917. Παρουσιάζουμε τις θέσεις των διανοουμένων και φιλοσόφων (του Φλορένσκι, 

του Λόσεφ, του Μπουλγκάκοφ) οι οποίοι στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν 

το ονοματολατρικό κίνημα δημιούργησαν την φιλοσοφία του ονόματος. Και 

συμπερασματικά, διακρίνουμε σύνθετους λόγους που οδήγησαν στην τραγική εξέλιξη 

του εν λόγου ζητήματος.  

 Παρά τις δυσκολίες και προκλήσεις της εποχής μας πάντοτε είναι ωφέλιμο να 

ερευνούμε την ιστορία του Αγίου Όρους. Διότι, αυτή μπορεί να εμπνεύσει την 

ανθρωπότητα να επιστρέψει στο δημιουργό της. Είναι η ανεξάντλητη πηγή στην 
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πνευματική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου και  στην αναζήτηση των απαντήσεων 

στις προκλήσεις της εποχής μας. Είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις 

τάσεις του σεκουλαρισμού (εκκοσμίκευσης) και εκ νέου να στρέψουμε την προσοχή 

μας σε θρησκευτικές αξίες
9
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Bulgakov, Χριστιανικός, 73 – 78` Bulgakov, Φιλοσοφία της οικονομίας, 91- 105.  



11 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΑΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΑΤΡΩΝ 

 

1.1. Ο μοναχός Ιλαρίων και το βιβλίο του ,,Επί των 

Ορέων του Κaυκάσου
10

’’ 

Το ζήτημα περί της τιμής και προσκύνησης του ονόματος του Θεού  

αρχίζει το έτος 1907 μετά από την δημοσίευση του βιβλίου του Ρώσου 

μεγαλόσχημου μονάχου Ιλαρίωνα (Domrachev – Домрачёв) Επί των Ορέων 

του Καυκάσου
11

. Ο γέροντας Ιλαρίων γεννήθηκε το 1845 στη επαρχία της 

Βιάτκας (Вятка – Vyatka), σπούδασε στο Θεολογικό Σεμινάριο (Σχολή) της 

Αγίας Πετρούπολης, και μετέπειτα εργάστηκε ως δάσκαλος. Αναχώρησε στο 

Άγιο Όρος και για είκοσι χρόνια  διέμενε στη Ιερά Μονή του Αγίου 

Παντελέημονος. Στα τέλη του 19
ου

 αι., ο π. Ιλαρίων μαζί με τον πνευματικό 

του π. Δεσιδέριο αναχώρησε από το Άγιο Όρος στον Καύκασο, στη Ιερά 

Μονή του Απόστολου Σίμωνα του Κανανίτη στο Νέο Άθως. Αργότερα ο π. 

Δεσιδέριος και ο π. Ιλαρίων αποσύρθηκαν σε μια απομονωμένη σκήτη  στον 

Καύκασο. Ο π. Ιλαρίων κατέγραφε τις συμβουλές και τα διδάγματα του π. 

Δεσιδερίου βάση των οποίων αργότερα  έγραψε το βιβλίο του
12

.  

Μετά από το θάνατο του π. Δεσιδερίου, ο π. Ιλαρίων συνέχισε την 

περιοδεία του στα Όρη του Καυκάσου. Για ένα χρονικό διάστημα ο π. 

Ιλαρίων διέμενε στη περιοχή Τεμπερδά (Теберда)
13

. Το 1899 στη περιοχή 

Τέμνιε Μπούκι (Тёмные Буки)
14

  π. Ιλαρίων ίδρυσε γυναικείο ησυχαστήριο 

,,Αγίας Σκέπη’’, το οποίο το 1904 μετετράπη σε Μοναστήρι, όπου και διέμενε 

                                                           
10

 Ο επακριβής τίτλος στα ρωσικά: Схимонах Иларион, На Горах Кавказа. 

11
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 291 – 293, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr5.htm)` 

Παπουλίδης, Οι Ρώσοι Ονοματολάτραι, 14-15`  Reznichenko, 14 – 15` Ραντιβόγιεβιτς, 25.  

12
 Alfeev, Οι διαμάχες, 616 – 617` Russell – Cohn, 5 – 6. 

 

13
 http://www.dombayinfo.ru/teberda  

14
 Alfeev, Οι διαμάχες, 618. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr5.htm)%60
http://www.dombayinfo.ru/teberda
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ο π. Ιλαρίων μαζί με τους υποτακτικούς του
15

. Οι εκκλησιαστικές αρχές, 

χωρίς αποτέλεσμα, προσπάθησαν να επιστρέψουν τον π. Ιλαρίωνα, εκεί που 

ήταν εγγεγραμμένος, δηλαδή, στη  Μονή του Αποστόλου Σίμωνα του 

Κανανίτη. Λόγω ισχυρής πίεσης των αρχών το 1907 ο π. Ιλαρίων 

αναγκάστηκε να απευθυνθεί για βοήθεια, στη Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής 

Εκκλησίας, όμως χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Αναζητώντας βοήθεια ο π. 

Ιλαρίων το 1911 στέλνει επιστολή στον Αρχιμανδρίτη Γερμανό, Ηγούμενο 

της Ιεράς Μονής του Αγίου Ζωσιμά, παρακαλώντας να συμβάλει στη 

νομιμοποίηση της κατάστασής τους. Η επιστολή δεν ωφέλησε τους ερημίτες 

και η κατάσταση του π. Ιλαρίωνα και της συνοδείας του παρέμεινε 

αμετάκλητη
16

.   

Το βιβλίο του π. Ιλαρίωνα Επί των Ορέων του Καυκάσου, όπως 

προαναφέραμε, έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην εμφάνιση του κινήματος των 

Ονοματολατρών, γράφτηκε με μορφή διαλόγου, μεταξύ του π. Ιλαρίωνος και 

του γέροντος Δεσιδέριο. Εκδόθηκε το 1907, με την ευλογία του γέροντος 

Βαρσανουφίου Όπτινας
17

, και τη χρηματοδότηση της Μεγάλης Δούκισσας 

Ελισάβετ (Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна). Λόγω της μεγάλης 

απήχησης, που είχε μετά την έγκριση της Επιτροπής Θρησκευτικής 

Λογοκρισίας, το βιβλίο επανεκδόθηκε δύο φορές το 1910 και το 1912
18

.  

Το βιβλίο μπορεί να χαρακτηριστή ως αφηρημένη (ή χαοτική)  

σύνοψη της διδασκαλίας των Πατέρων και της ρωσικής εκκλησιαστικής 

                                                           
15

 Είναι γνωστά τα ονόματα κάποιων από τους υποτακτικούς του, όπως ο μοναχός Ιλαρίων ο νέος,   ο 

Θεόπεμπτος, που είχε δύσκολο χαρακτήρα και συχνά πρόσβαλε τον Γέροντα, ό οποίος τον 

αντιμετώπιζε με υπομονή και αγάπη, ο μοναχός Βενέδικτος, ο Ευθύμιος Μιρόσνικοβ, ο Τροφίμ 

Σαβτσενκό και  ο μοναχός Σιλουανός Κιριλιουκ ο οποίος  και βοήθησε τον π. Ιλαρίωνα στη συγγραφή 

του βιβλίου του. 

16
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο,  291- 300 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr5.htm#gl5_1)`  

17
 Ο Βαρσονούφιος Όπτινας ήταν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του Ρωσικού 

Μοναχισμού της αρχής του 20
ου

 αιώνα. Μεταλληνός, (Θ.Η.Ε.) Θ’, 942 – 943.  

18
 Alfeev,  Το ιερό μυστήριο,  291- 300` Στη Τσαρική Ρωσία το κύρος των μελών της τσαρικής 

οικογένειας ήταν τόσο μεγάλο που καμία επιτροπή δεν θα τολμούσε να εμποδίση την έκδοση του 

βιβλίου με την χρηματοδότηση μέλους της τσαρικής οικογένειας, όπως ήταν η Μεγάλη Δούκισσα 

Ελισάβετ. Συνεπώς η έγκριση της Επιτροπής Θρησκευτικής Λογοκρισίας θα χρειάζονταν στις 

επανεκδόσεις, και όχι στην αρχική έκδοση., Παπουλίδης, Οι Ρώσσοι Ονοματολάτραις.., 15.             

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr5.htm#gl5_1
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γραμματείας του 19
ου

αι., με κεντρικό θέμα την καρδιακή προσευχή (η 

προσευχή του Ιησού). Τα βιβλίο διαιρείται σε δύο ενότητες, στη πρώτη 

ενότητα  περιγράφεται: α) η συνάντηση και οι πνευματικές συζητήσεις του 

συγγραφέα με τον γέροντα Δεσιδέριο, και ο θάνατος του τελευταίου` β) η 

διδασκαλία του γέροντος Δεσιδερίου περί της καρδιακής προσευχής και η 

ερμηνεία του π. Ιλαρίωνα με ελάχιστες παραπομπές` γ) περιγραφή της φύσης 

του Καυκάσου. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου δεν αποτελεί συνέχεια του 

πρώτου, και περιέχει: α) περιγραφές των ευαγγελικών περικοπών` β) 

επιστολές του π. Ιλαρίωνα
19

.  

Το κεντρικό θέμα του εν λόγω βιβλίου
20

 είναι η διδασκαλία περί της 

πνευματικής εμπειρίας της ευχής του Ιησού (ή της Καρδιακής Προσευχής), ως 

απόδειξης ότι το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός
21

. Ο μοναχός Ιλαρίων 

παρουσιάζει την διδασκαλία του, μέσω του πρίσματος της Νηπτικής 

Παράδοσης, και ιδιαιτέρως στον Αγ.  Ιωάννη Κρονστάνδης και στον Ιγνάτιο 

                                                           
19

Η παρέκκλιση από την κλασική τεχνογραφική δομή και εν μέρει χαοτική παρουσίαση των θεμάτων, 

θεωρείται ως μυστικό επιτυχίας, στους κύκλους των μοναχών,  του βιβλίου του π. Ιλαρίωνα. Ο π. Σ. 

Μπουλγκάκοφ αναφέρει ότι, στο βιβλίο του π. Ιλαρίωνα, η θρησκευτική ποίηση των ασκητών του 

Καυκάσου εναλλάσσεται με ελάχιστες παραπομπές από τα κείμενα των πατέρων, και με αγνούς και 

καμιά φορά φοιτητικούς (σεμιναριστικούς) στοχασμούς του συγγραφέα. Ο Λόσεφ αναφέρει ότι, τα 

κεφάλαια περί ανθρωπολογίας είναι αρκετά αδύναμα, ενώ το δεύτερο μέρος του βιβλίου δεν προκαλεί 

ενδιαφέρον. Οι πιο ενδιαφέρουσες είναι οι ενότητες περί της καρδιακής προσευχής ( η προσευχής του 

Κυρίου ) και του ονόματος του Θεού, που απεικονίζουν  την ανατολική μυστικιστική παράδοση.  

(Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 300 – 320` Μπουλκγάκοφ, Αθωνική., 44` Λοσέφ, Βιβλιοκρισία., 236 - 240).          

20
 Ilarion, (http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm#Nav)  

21
 Ο κορμός του βιβλίου του μοναχού Ιλαρίωνα είναι η Καρδιακή Προσευχή με τα πέντε βασικά στάδιά 

της: Α) Η προφορική. Λέμε την ευχή με τα χείλη, ενώ προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας 

στο Όνομα και τις λέξεις.  Β) Η νοερά. Δεν κινούμε πλέον τα χείλη, αλλά προφέρουμε το Όνομα του 

Ιησού Χριστού και το υπόλοιπο περιεχόμενο της προσευχής. Γ) Η νοερά – καρδιακή. Ο νους και η 

καρδιά ενώνονται κατά την ενέργειά τους` η προσοχή συγκεντρώνεται μέσα στην καρδιά και εκεί 

προφέρεται η ευχή. Δ) Η αυτενεργούμενη.  Η προσευχή στερεώνεται στην καρδιά, και χωρίς ιδιαίτερη 

προσπάθεια, προφέρεται από μόνη της μέσα στην καρδιά, ελκύοντας προς τα εκεί την προσοχή του νου. 

Ε) Η χαρισματική. Η προσευχή ενεργεί ως τρυφερή φλόγα μέσα μας, ως έμπνευση Άνωθεν, που γλυκαίνει 

την καρδιά με την αίσθηση της αγάπης του Θεού και αρπάζει τον νου σε πνευματικές θεωρίες. Κάποτε 

συνοδεύεται με τη θέα του Φωτός. Σαχάρωφ, Περί προσευχής, 135` Σαχάρωφ, Ο Γέροντας, 145 – 148` 

Bryanchaninov, Ασκητικές Α’, 96 – 121` Β’, 334 – 532` Κρονστάνδης, Η καρδιά, 82 – 107.  

http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm#Nav


14 

 

Μπριγιαντσανίνοφ, ότι και παρατηρείται από τα πρώτα κεφάλαια του 

συγγράμματος.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου, περιγράφεται η πρώτη συνάντηση 

του συγγραφέα με τον γέροντα Δεσιδέριο, ο οποίος περιγράφει την εμπειρία 

του, για την καρδιακή προσευχή και των τριών σταδίων της, Όπως διηγείται ο 

γέροντας: επί δέκα πέντε χρόνια έλεγε την ευχή του Ιησού μόνο μετά χείλη, 

χωρίς την συμμετοχή του νου, την οποία χαρακτηρίζει ώς πρώτο στάδιο…Μετά 

από αυτά τα χρόνια ο νούς περιλαμβάνει την ευχή, και προσευχή από 

προφορική  μεταμορφώνεται σε νοερά, συνεπώς φτάνουμε σε δεύτερο στάδιο… 

Στο τρίτο στάδιο ο νους κατεβαίνει στη καρδία και ενώνεται με τον Χριστό..., 

και αυτή είναι η ένωση (η θέωση) για την οποία μας μίλησε ο Κύριος: μείνατε 

εν εμοί, καγώ εν υμίν. Καθώς το κλήμα ου δύναται καρπόν φέρειν αφ’εαυτού, 

εάν μη μείνη εν τη αμμπέλω, ούτως ουδέ υμείς, εάν μη εν εμοί μείνητε (Ιω.15, 

5). Ως προϋπόθεση για την τελειότερη επίτευξη της προαναφερθείσας 

ασκητικής εμπειρίας, ο γέροντας θέτει την αυτοσυγκέντρωση και την 

μετάνοια
22

. Είναι ξεκάθαρο ότι, οι ασκητικές εμπειρίες τις οποίες μας 

περιγράφει ο μοναχός Ιλαρίων, δηλαδή, ότι η συνεχής απαγγελία του 

                                                           
22

 Почти 15 лет, – говорил старец, – я исключительно занимался произношением устной 

молитвы.., Во время сего упражнения, помню, я вовсе не обращал внимания на ум и сердце, 

довольствуясь только одним словесным выговором молитвенных слов: Господи, Иисусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй мя грешного, каковая молитва называется устною, словесною, 

наружною.., как известно, занимает низшую, первоначальную степень… Потом, по истечении 

означенных лет, она сама собою перешла в умную, когда, то есть, ум стал держатся в словах 

молитвы, при зрении в них Господа. Что составляет, по учению святых отец, вторую степень 

молитвенного упражнения, и молитва здесь называется умною, умственною или просто 

душевною… А затем..., и сердечная молитва, которая..., составляет в духовной жизни…, славу 

и совершенство, потому что существо ее есть теснейшее соединение нашего сердца – вернее 

слитие всего нашего духовного существа – с Господом Иисусом Христом…, Это есть то 

Божественное единение, о котором говорит Сам Спаситель: иже будет во Мне и Аз в нем, 

тот сотворит плод мног.., якоже розга не может плода сотворити о себе, аще не будет на 

лозе, тако и вы, аще во Мне не пребудете (Ин.15,4).   

Ilarion,(http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=2#toc10),  

(http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=3#toc10)` Παπουλίδης, 16. 

http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=2#book10
http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=2#toc10
http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=3#toc10)`
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ονόματος του Θεού σώζει τον άνθρωπο, είναι πλήρως ταυτισμένες με την 

Φιλοκαλία, και δεν περιέχουν καμία πρωτοτυπία
23

. 

Πρωτότυπη είναι η διδασκαλία περί του ονόματος του Θεού, δηλαδή, 

ότι η συνεχής απαγγελία του ονόματος του Θεού σώζει τον άνθρωπο, διότι, 

Στο όνομα του Θεού παρίστασται ο ίδιος ο Θεός με όλη την ουσία του και με 

όλες τις άπειρες ιδιότητές Του… Η προσευχή αυτή μας προσφέρει γνώση του 

Υιού του Θεού, μας ενώνει μαζί Του, και μας καθιστά κοινωνούς της αιωνίου 

ζωής, πηγή της οποίας και είναι ο Χριστός,  εν αυτώ ζωή ην… (Ιω. 1, 4)
24

.  

Στη συνέχεια ο π. Ιλαρίων εξηγεί το πώς  ο Θεός ( ο Χριστός ), εν 

ουσία φανερώνεται και ταυτίζεται με το όνομά Του. Ο π. Ιλαρίων υποστηρίζει 

ότι, όποιος αγαπά τον Χριστό και προσεύχεται σε Αυτόν, και περιέχει στη 

καρδιά του το άγιο όνομά Του, περιέχει εξολοκλήρου τον Χριστό… Ο Θεός, 

όπως και το όνομα Του, είναι διανοητική, πνευματική και ενατενιστική Ύπαρξη` 

παρομοίως και οι ψυχές μας είναι υπάρξεις πνευματικές και διανοητικές, και η 

απόσταση τους με τον Θεό, ως κτίσματος με τον Κτίστη, είναι το άπειρο. Όμως, 

Τον προσεγγίζουμε πνευματικά, και η προσέγγιση αυτή είναι αφανής για τα 

μάτια, διότι όλη η διεργασία γίνεται στο πνευματικό επίπεδο, και αποκλείεται 

ο,τιδήποτε σωματικό. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει δυνατότητα να διαχωριστή το 

όνομα του Ιησού Χριστού από το άγιο πρόσωπό Του… Το όνομα του Κυρίου 

μας Ιησού Χριστού σαν να ενσαρκώνεται στο όνομα του Θεού, και η εμπειρία 

                                                           
23

Μπορούμε να πούμε ότι η μεθοδολογία της προσευχής του π. Ιλαρίωνα, χαρακτηρίζεται ως 

συνοπτική επανέκδοση της Φιλοκαλίας. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά,  διότι, στα τέλη του 

19
ου

 αι., οι βασικές θεολογικές σπουδές περιορίζονταν στα θέματα Ηθικής και Φιλοκαλίας., Florovsky, 

471-472. 

24
 в имени Божием присутствует Сам Бог – всем Своим Существом и (всеми) Своими 

безконечными свойствами...., Ilarion, (http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=3#toc10)` И 

сия молитва дает нам познание Сына Божия, соединяя нас с Ним самым тесным и ближайшим 

образом, и в сем единении делает нас причастными вечного живота, который и находится, по 

апостолу, в Сыне Божием. В Том живот бе (Ин.1,4)…  

Ilarion, (http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=15#toc10). Σημαντικό είναι να 

επισημάνουμε ότι, την θέση του αυτή ο π. Ιλαρίων αντλεί από τον Αγ. Ιωάννη Κρονστάνδης, ο οποίος 

στο βιβλίο του Η εν Χριστό ζωή μου, αναφέρει ότι, Το όνομα του Θεού είναι ίδιος ο Θεός… Λόγω ότι ο 

Θεός είναι απλότατη ύπαρξη και απλότατο Πνεύμα, υπάρχει όλος σε μία λέξη ή μία σκέψη, και 

ταυτόχρονα σε όλη την ύπαρξη. Συνεπώς επικαλούμενος μόνο το όνομα του Θεού, επικαλεί τον ίδιον τον 

Θεό και Σωτήρα των πιστών…, Αγ. Ιωάννη Κρονστάνδης, 881 – 883. 

http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=3#toc10)`
http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=15#toc10
http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=15#toc10
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του Θεού και του ονόματος Του, ταυτίζονται (συγχέονται)... Η ταύτιση εξηγείται 

μέσω Ενανθρώπισης, όπως ο Χριστός με την Ενανθρώπισή Του προσέλαβε 

ολόκληρη την ανθρώπινη φύση και έγινε Θεάνθρωπος, και εν αυτώ ευδόκησε 

πάν το πλήρωμα κατοικήσαι (Κολ. 1, 19), συνεπώς αυτό το πάν πλήρωμα, 

υπάρχει και στο Άγιο όνομα του Ιησού Χριστού… 
25

.  

Σύμφωνα με τον π. Ιλαρίωνα, το όνομα Ιησούς δεν είναι απλώς ένα 

ανθρώπινο όνομα, το οποίο δόθηκε στον Χριστό μετά την γέννηση Του, αλλά 

υπήρχε προαιωνίως στο συμβούλιο της Αγίας Τριάδος, έχει Θεία προσέλευση, 

και είναι πηγή της πίστεως, του αγιασμού, και της εκκλησιολογίας: Μέχρι την 

ημέρα της εμφάνισής του στον κόσμο, το όνομα Ιησούς υπήρχε προαιωνίως στο 

συμβούλιο της Αγίας Τριάδος, και με την φανέρωση Του ευωδίασε ολόκληρο το 

σύμπαν, φέροντας στη γη ειρήνη και ευλογία, ως Κύριος και Δημιουργός. 

Τρέμουν οι δαίμονες και τρίζουν οι φυλακές της κόλασης. Χαίρεται η κτίση, 

χαίρονται οι αγγελικές δυνάμεις, σπάνε τα οχυρά του κακού και της ανομίας, 

λάμπει η ιερότητα στην γη, η αρετή και ευσεβής ζωή, διότι σ’αυτό το όνομα, ο 

παντοδύναμος Θεός παραμένει στην πληρότητά Του... Ως εκ τούτου, το ιερό 

όνομα του Ιησού , το οποία αποκαλύφθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ως 

όνομα του Θεού Λόγου, που ήταν προαιωνίως στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. 

                                                           
25

Для всякого верного работника Христова, любящего своего Владыку и Господа, усердно Ему 

молящегося и святое имя Его благоговейно и любезно в сердце, своем носящего, – имя Его 

всезиждительное, достопоклоняемое и всемогущее есть как бы Сам Он..., Иначе и быть нельзя. 

Господь есть мысленное, духовное умосозерцательное Существо, таковое же и имя Его; равным 

образом и души наши есть Существа духовные, мысленные, только расстояние между ними и 

Богом безконечное, якоже и подобает быть между Богом и тварью, при всем том, наше к Нему 

отношение и приближение действуется духовно, для телесных очей незримо, силами души 

внутренними. Словом, все происходит в области духа, где что-либо телесное отнюдь не имеет 

места. И вот, с этой точки зрения, всякому видно, что Имя Господа Иисуса Христа нет 

возможности отделит от Его святейшего Лица… Имя Господа Иисуса Христа, если можно так 

сказать, как бы воплощается, человек ясно ощущает внутренним чувством своей души в Имени 

Божием Самого Господа. Это ощущение Самого Господа и Его имени сливается в тождество…, 

А это, в свою очередь, делается понятным при мысли о том, что если Господь Иисус Христос 

принял в Свою Божественную Личность наше естество и одним именем называется 

Богочеловек, потому что в Плоти Его обитала вся полнота Божества (Кол.1,19), то несомненно 

сия полнота Его Божественных совершенств обитает и в Его пресвятом имени Иисус Христове.  

Ilarion, (http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=3#toc10)  

http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=3#toc10
http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=3#toc10
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Προαιωνίως Ένας Θεός: ο Πατήρ, ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα, και αν η Αγία 

Τριάδα περιέχει και το όνομα του Ιησού, και αυτό είναι Θεός, διότι στη Αγ. 

Τριάδα δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα κτιστό…  Πως θα διαχωρίζουμε το όνομα 

του Ιησού Χριστού από τη θεία φύση Του, και δεν θα το τιμήσουμε όπως τον 

ίδιο το Θεό;… Το όνομα του Ιησού Χριστού περιέχει τα πάντα, την Ορθόδοξη 

πίστη και την λατρεία μας, και όλες τις ακολουθίες και τελετές… Και αν 

απομακρυνθούμε από το όνομα του Ιησού Χριστού, θα εξαφανιστεί και η πίστη, 

και η Εκκλησία και η Θεία Λειτουργία, όλες οι τελετές και τα μυστήρια, και όλη  

πνευματική διακονία και το Ευαγγέλιο… Εν τω μεταξύ, η επίκληση του 

ονόματος του Ιησού Χριστού τρομοκρατεί τους δαίμονες, τους κάνει το θείο 

φως και τρέχουν μακριά από τον τόπο της παρουσίας Του. Ακόμη, το όνομα του 

Θεού είναι άγιο από μόνο του, και αγιάζει τα χείλη και τη γλώσσα μας, και τα 

πάντα γύρω μας… 
26

.  

Κατά τον π. Ιλαρίωνα, η συνεχής επίκληση του ονόματος του Χριστού 

συνδέεται άμεσα με την Θεία Ευχαριστία και φωτίζει τον άνθρωπο:  Η 

                                                           
26

 Имя "Иисус" от вечности хранилось в Троичном Совете недоведомого Божества, даже до дня 

своего явления в мир, а по явлении своем, Оно облагоухало всю вселенную и низвело на землю 

мир и благословение. Его трепещет вся тварь, как своего Владыки, Творца и Господа; 

ужасаются и бегут демоны, сотрясаются адские узилища; о нем радуются земнородные, 

веселится ангельское естество, им разрушаются твердыни зла и беззакония и сияет на земле 

святыня, добродетель и благочестивое житие, потому что в имени сем пребывает всемогущий 

Бог всею Своею Божественною полнотою и Своими безконечными совершенствами…. И так, 

Святейшее имя Иисус, принесенное Архангелом Гавриилом на землю, как имя Бога Слова, 

сохранялось от вечности в тайн Троичного Божества. В вечности на небесах Единый Бог: Бог 

Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый; и если там пребывало имя Иисус, то стало быть оно и есть Бог, 

потому что там ничто тварное быть не может... На каком же основании мы будем имя Иисус 

Христово отделять от Его Божеского естества и не воздавать Ему чести, как Самому Богу и 

Сыну Божию… На имени Иисус Христове содержится все: и вера наша православная, и все 

церковное богослужение, всякий чин, его обряд и порядок и все молитвенное последование… 

Если бы мы удалили от себя Имя Иисус Христово, то исчезло бы все: и вера христианская, и 

Церковь, и богослужение, все таинства и обряды, все духовное служение и самое Евангелие…  

Ilarion,  (http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=4#book10)` 

 А между тем и устное произношение имени Господа Иисуса Христа устрашает демонов, 

опаляет их огонь Божества и бегут от того места, где его слышат. Еще: имя Божие, будучи свято 

само в себе, освящает наши уста, язык и воздух и все нас окружающее… Ilarion, 

(http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=15#toc10)   

http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=4#book10)`
http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=15#toc10
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συμμετοχή μας στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μας συνδέει ουσιαστικά με 

Αυτόν (Χριστό), και μας καθιστά, σύμφωνα με τα λόγια του αγίου Αποστόλου 

Πέτρου κοινωνούς της θείας φύσεως (Β’ Πετ.1, 4). Όμως, την ένωση και την 

επικοινωνία μας με τον Χριστό μπορούμε να διατηρήσουμε μόνο όταν, το άγιο 

όνομά Του ,,Ιησούς Χριστός’’, θα είναι στο νου και την καρδιά μας, διότι 

διαφορετικά, χάνεται έδαφος για την ανάπαυση του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη 

μια φορά φανερώνεται, ότι η Προσευχή του Ιησού είναι απολύτως απαραίτητη 

για τη σωτηρία μας, και μας συνδέει άμεσα με την πηγή της αιώνιας ζωής και 

τον Λυτρωτή μας, τον Ιησού Χριστό... Με τον καιρό το Θείο Φως θα λάμψει 

στην καρδιά σας και θα φωτίσει την ολόκληρη ύπαρξή σας με τις ακτίνες της 

ουράνιας χαράς, και η καρδιά σου θα προγευθεί την αιώνια ζωή… 
27

. 

 

1.2. Η εμφάνιση του διδασκαλίας στο Άγιο Όρος και οι πρώτες 

συγκρούσεις 

Μετά την έκδοση του το βιβλίου Επί των Ορέων του Καυκάσου, 

το βιβλίο στάλθηκε σε μοναστήρια της Ρωσίας και στους ρωσόφωνους  

μοναχούς του Αγίου Όρους, και εξ αρχής προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον 

των κατοίκων της Σκήτης Θηβαΐδας, της Μονής του Αγίου 

Παντελεήμονος
28

. Σύντομα παρουσιάσθηκαν και οι πρώτοι κριτές του 

                                                           
27

 Приобщение Святых Христовых Таин – Тела и Крови Господа Иисуса Христа, существенно 

соединяет нас с Ним, делая нас, по слову святого апостола, общниками Божественного естества 

(2 Петр.1,4). Но это наше с Господом Иисусом единение и преискреннее общение мы можем 

удержать в себе только тогда, как в уме и сердце будем содержать Его святейшее имя «Иисус 

Христос», а иначе, когда мы ум свой и сердце уклоним на сторону далече, тогда в нас не будет 

места, где бы Божественная сия святыня могла покоиться. И вот опять подтверждение тому, что 

молитва Иисусова совершенно необходима нам в деле спасения, как непосредственно 

соединяющая нас с Источником вечной жизни – Искупителем нашим Иисусом Христом… 

Ilarion, (http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=14#toc10)` Божий свет воссияет со 

временем и в твоем сердце и озарит вся внутренняя твоя невечерними лучами небесного 

радования, и узришь зарю вечной жизни несомненно в чувствах сердца своего… 

Ilarion, (http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=15#toc10)   

28
 Το μεγάλο ενδιαφέρον των κατοίκων της Σκήτης, εν μέρει οφείλεται στο γεγονός ότι ο ιερομόναχος 

Ιλαρίων ξεκίνησε από τη Σκήτη της Θηβαΐδας. 

Polovinkin, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm)`  

http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=14#toc10
http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=14#toc10)`
http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm?p=15#toc10
http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm)%60
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βιβλίου, οι οποίοι ήταν εκ των μοναχών με θεολογική μόρφωση, ο 

βασικός εκ των οποίων ήταν ο ιερομόναχος Αλέξιος Κιρεέφσκι και ο 

μοναχός Χρύσανθος Γκριγκορόβιτς, και αποδοκίμασαν σφοδρά την θέση 

του μοναχού Ιλαρίωνα ότι το όνομα του Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός
29

.   

Εξ αρχής, η προφορική κριτική του ιερομονάχου Αλεξίου και 

μοναχού Χρυσάνθου προκάλεσε έντονη διαμάχη με τους οπαδούς του 

μοναχού Ιλαρίωνα, η οποία επεκτάθηκε και άγγιξε όλους τους Ρώσους 

μοναχούς του Αγίου Όρους. Το 1908 ο πνευματικός της Ι. Μ. Αγίου 

Παντελεήμονας π. Αγαθόδωρ, το έκρινε (ως πολύ επιβλαβές, και 

εμπνευσμένο από τον Φαρράρ), έστειλε ένα αντίτυπο του βιβλίου Επί των 

Ορέων του Καυκάσου,  στον ιερομόναχο Ιερώνυμο ηγούμενο της σκήτης 

του Αγίου Ανδρέα, για να βρει μορφωμένο μοναχό ο οποίος θα μπορούσε 

να γράψει κριτική στο βιβλίο του π. Ιλαρίωνα. Ο π. Ιερώνυμος 

απευθύνθηκε στον ιερομόναχο Αντώνιο Μπουλατόβιτς εκ της Σκήτης του 

Αγίου Ανδρέα, ο οποίος ήταν εκ των διαπρεπών Ρώσων μοναχών του 

Αγίου Όρους, και εξ αρχής ήταν με τους αντιπάλους του π. Ιλαρίωνα και 

διασκέδαζε με τους ,, χωριάτες της Θηβαΐδας που ανακάλυψαν το δόγμα 

τους’’, όπως αποκαλούσε τους οπαδούς του π. Ιλαρίωνα. Μετά την 

ανάγνωση του βιβλίου, αρχικά δεν συμφώνησε με το περιεχόμενο του, 

και αποφάσισε να γράψει μια κριτική επιστολή στον συγγραφέα. Όμως, ο 

Μπουλατόβιτς αλλάζει την κριτική του προσέγγιση, για λόγους τους 

οποίους θα περιγράψουμε στη σχετική ενότητα που θα αφιερώσουμε στη 

προσωπικότητα του Αντωνίου Μπουλατόβιτς, ο οποίος θα παίξει 

ουσιαστικό ρόλο στην υπεράσπιση της διδασκαλίας των 

Ονοματολατρών
30

. 

Κατόπιν εντολής του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγ. 

Παντελεήμονα π. Μισαήλ (Мисаил), και του πνευματικού π. 

                                                                                                                                                                      
Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 341 – 345, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm).    

29
 Παπουλίδης, Οι Ρώσοι, 19-20` Χερουβείμ, 55 – 56` Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 342 – 347,  

(http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm#gl6_1ν)`   

Polovinkin, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm)` Bulatovich, Ο αγώνας μου, 

(http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/borba/borba02.htm)` Ραντιβόγιεβιτς, 26.   

30
 Bulatovich, Ο αγώνας μου, (http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/borba/borba02.htm)` Losev, 

Ονοματοδοξία, 10 – 14.  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm#gl6_1ν)`
http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm)%60
http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/borba/borba02.htm%60
http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/borba/borba02.htm)%60
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Αγαθοδώρου, ο μοναχός Χρύσανθος γράφει το 1909 την κριτική ανάλυση 

των δοξασιών του π. Ιλαρίωνα, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτη 

σφοδρή επίθεση κατά του συγγράμματος
31

.  

Στο κείμενό του ο μοναχός Χρύσανθος επικρίνει την θέση του π. 

Ιλαρίωνα, (ότι εν ώρα της προσευχής του Ιησού, στο όνομα Ιησούς 

παρουσιάζεται ίδιος ο Χριστός), χαρακτηρίζοντάς την ως πανθεϊστική
32

. 

Διότι, η ουσία του Θεού συγχέεται με κάτι ξένο προς αυτή, δηλαδή το 

όνομα Ιησούς ταυτίζεται με την ουσία του Θεού, και συνεπώς Θεώνεται.  

Το όνομα που προφέρουμε στη προσευχή του Ιησού μας φέρνει 

πλησίον του Ιησού Χριστού, και μας ενώνει με Αυτόν. Αυτή η ενωτική 

δύναμη δίδεται στα ονόματα από το Θεό, και δεν έχουν ισχύ από μόνα τους. 

Διότι, αν τα ονόματα προφέρονται στη προσευχή χωρίς καμία αίσθηση και 

προσοχή, όχι μόνο δεν δρουν γόνιμα και δεν εισακούονται από τον Θεό, 

αλλά και Τον εξοργίζουν… Τα ονόματα που απαγγέλλουμε  στην προσευχή 

του Ιησού, είναι διαμεσολαβητές  του νου και της καρδιάς μας στον Ιησού 

Χριστό, και εν ώρα της προσευχής μόνο Αυτόν θα έχετε κατά νου, και μόνο 

από Αυτόν θα ζητάτε έλεος. Και όλα προσφέρονται από τον Κύριο και όχι 

από το προσφερόμενο όνομά Του… Και ότι αφορά την Θέωση των 

ονομάτων, αυτό που υποστηρίζει ο π. Ιλαρίων, είναι μια μεγάλη 

παρανόηση…
33

. 

                                                           
31

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 348 – 350, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)` 

Polovinkin, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm),  

32
 Bulatovich, Η απολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd1).   

33
 будто бы в Иисусовой молитве "в Имени Иисус Сам Спаситель находится''… Итак, автор 

номинальное, невещественное "имя Иисус" олицетворяет в живое и самое высочайшее существо 

Бога. Такая мысль есть пантеистическая, т. е. сливающая Существо Божие с чем-либо 

находящимся вне Его Существа… Вот до каких увлечений приводит самомнение! В молитве 

Иисусовой произносимые имена служат посредствующей силой для привлечения к нам Господа 

Иисуса Христа, к близкому единению с Ним; но никак не сами по себе эти имена имеют 

могущественную силу, а она является от Самого Господа, ибо если их в молитве произносят без 

всякого чувства и внимания, то они не производят благодатного действия - Бог их не услышит и 

даже гневается на такую бездушную молитву… Имена, произносимые в молитве Иисусовой, 

суть посредствующие ума и сердца нашего к Самому Господу Иисусу Христу, и о Нем только 

должно иметь в памяти, при творении молитвы, и у Него Единого просить милости, и какую при 

этом получаем помощь, то от Самого Господа, но никак не от произносимого Его имени… А 

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)%60
http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd1
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Όσον αφορά το όνομα Ιησούς, ο μοναχός Χρύσανθος υποστήριζε 

ότι το Ιησούς είναι απλό όνομα του ανθρώπου, το οποίο δόθηκε στον 

Χριστό ως άνθρωπο, και εν ώρα προσευχής, δεν πρέπει να το συγχέουμε 

με τον ίδιο το Θεό.  Διότι, με αυτό τον τρόπο σε ένα πρόσωπο του Υιού του 

Θεού παρουσιάζονται δύο Θεοί, ως πρώτος η ουσία Του, και ως δεύτερος 

το όνομα Ιησούς, που δόθηκε σε αυτόν μετά την ενσάρκωσή Του…
34

.  

Η κριτική του μοναχού Χρυσάνθου προκάλεσε έντονες διαμάχες 

και συγκρούσεις των Ρώσων Αγιορειτών μοναχών, χωρίζοντάς τους σε 

δύο ρεύματα. Οι μεν πρώτοι, οι υποστηρικτές του βιβλίου και του 

συγγραφέα και υπερασπιστές σεβασμού του ονόματος του Θεού, 

ονομάστηκαν ονοματολάτρες ή ονοματοδόξοι (Имяславцы). Οι δε οι 

αντίπαλοί τους ονομάστηκαν ονοματομάχοι (Имяборцы). Και οι δύο 

παρατάξεις κατηγορούσαν μία την άλλη ως αίρεση. Οι ονοματολάτρες 

κατηγορήθηκαν για την προσθήκη της τέταρτης υπόστασης ( του 

ονόματος  Ιησούς ), στη Αγία Τριάδα.  

Οι ονοματολάτρες ενοχλημένοι από την κριτική του Χρυσάνθου, 

με αιχμηρή επιστολή αποδοκίμασαν  την νέα αίρεση του μοναχού 

Χρυσάνθου. Η επιστολή υπογεγραμμένη από τον ιερομόναχο Σμάραγδο 

και τους μοναχούς Ειρηναίο και Μαρτινιανό, απευθύνεται  στον 

Ηγούμενο της Μονής Αγίου Παντελεήμονα, τον Αρχιμανδρίτη Μισαήλ, 

διαδόθηκε στο Άγιο Όρος. Αναζητώντας  την ενίσχυση οι ονοματομάχοι 

απευθύνθηκαν για βοήθεια στις ρωσικές εκκλησιαστικές αρχές, και 

έστειλαν ένα αντίγραφο της κριτικής του μοναχού Χρυσάνθου στον 

Αρχιεπίσκοπο του Βολίνσκ Αντώνιο Χραποβίτσκι, και ακόμη ένα 

αντίγραφο στάλθηκε στον ιερομόναχο Ιλαρίωνα
35

.  

Στην απάντηση του ο π. Ιλαρίων υποστηρίζει ότι: Το όνομα Ιησούς 

είναι αιώνιο, όπως και ο Θεός, το οποίο προϋπήρχε με τον Τριαδικό Θεό 

                                                                                                                                                                      
чтобы, по мнению о. Илариона, обоготворять эти имена, то это большое заблуждение... Alfeev, 

Το ιερό μυστήριο, 348 – 349, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm).  

34
 Чрез это выходит, что в одном лице Сына Божия высказываются два Бога: одно самое 

существо Его, а другое - нареченное Ему при воплощении на земле имя Иисус… Alfeev, Το ιερό 

μυστήριο, 349,  (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm).  

35
Polovinkin, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm)` Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 350 – 

351, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)` Παπουλίδης, 21-22` Ραντιβόγιεβιτς, 27.   

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm
http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm)%60
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)%60
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κάθε δημιουργίας, και δεν φανερώθηκε με την υπόδειξη του Αρχαγγέλου 

(Λουκ. 1, 30)… Το όνομα Ιησούς είναι αιώνιο όπως ο Θεός, που 

φανερώθηκε στον κόσμο ως Σωτήρας… Συνεπώς, η εν χρόνω φανέρωση 

του αιωνίου, ονόματος Ιησούς, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

μειώνεται ενώπιων όλων των άλλων ονομάτων του Υιού του Θεού... Στον 

Θεό όλα είναι κοινά και δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο ή λιγότερο, όπως 

η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, και η τελειότητα…
36

. Στη συνέχεια ο π. 

Ιλαρίων δια της γνωσιολογίας προσπαθεί να εξηγήσει τη θέση του, και 

συγκεκριμένα τη  σχέση μεταξύ του αντικειμένου και του ονόματος, 

χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του ποτηριού, το οποίο, αν ονομαστή με 

άλλο όνομα δεν θα είναι πιά ποτήρι. Το όνομα ταυτίζεται με το αντικείμενο, 

και δεν χωρίζεται από αυτό χωρίς να αλλοιωθεί η αντίληψη περί αυτού
37

. 

Ταυτόχρονα ο π. Ιλαρίων ισχυρίζεται ότι η αντίληψη περί παρουσίας του 

Χριστού στο όνομα Ιησούς  κατορθώνεται εν καρδία και όχι διανοητικά: 

Για να αντιληφθούμε την παρουσία του Υιού του Θεού στο Πανάγιο όνομα 

του ,,Ιησούς Χριστός’’, απαιτείται η εσωτερική εμπειρία της πνευματικής 

ζωής, και το σημαντικότερο η πίστη, και όχι άλλα διανοητικά αποδεικτικά 

στοιχεία… Ο Θεός είναι ανώτατη διανοητική ύπαρξη, όπως και το όνομά 

Του, το οποίο αποδεχόμαστε ως τον ίδιον τον Θεό
38

.  

                                                           
36

 Имя Иисус так же вечно, как и само Божество. Оно не тогда появилось своим бытием в 

человечестве, когда Архангел принес его с Неба и сказал праведному Иосифу: "родит же Сына 

(Пресвятая Дева Мария) и наречеши имя Ему Иисус", а пребывало прежде лет вечных, прежде 

всякого тварного бытия, все равно как и имя Его Сын Божий, в пучинах Божественного 

присносущества, в превечном Совете Триипостасного Божества..Имя Иисус, будучи вечно, как 

вечен Бог, явилось на Земле в лице Спасителя мира… Итак, ради того, что имя Иисус явилось 

во времени, будучи вечно Своим бытием, оно ни в каком случае не должно быть мыслимо 

меньшим в сравнении со всеми прочими именами, принадлежащими Сыну Божию… В 

Божестве ничего нет большего или меньшего, но все едино: и величие, и честь, и слава, 

достопоклоняемость и совершенство… Alfeev,  Το ιερό μυστήριο, 350, 

(http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm).   

37
 Назовите его другим именем, он уже не будет стаканом. Видите ли, как имя лежит в самой 

сущности предмета и сливается воедино с ним; и отделить его невозможно без того, чтобы не 

изменялось понятие о предмете...  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 351, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm).   

38
 Чтобы ощутить присутствие Сына Божия в Его пресвятейшем имени "Иисус Христос", для 

этого требуются не умственные доказательства, а внутренний опыт, духовная жизнь и, главное, 

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm
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Οι διαμάχη μεταξύ των οπαδών και αντιπάλων του μοναχού 

Ιλαρίωνα συνέχισε κατά την διάρκεια του 1910 – 1912 και  

απορροφώντας σταδιακά το ευρύ εκκλησιαστικό κοινό ξεπέρασε τα 

σύνορα του Αγίου Όροους. Το 1910 δημοσιεύεται η 2
η
 έκδοση του 

βιβλίου του μοναχού Ιλαρίωνα, περιλαμβάνοντας και την απάντησή του 

στην κριτική του μοναχού Χρυσάνθου. Την ίδια χρονιά οι μοναχοί 

ονοματολάτρες της Σκήτης Αγίου Ανδρέα κατήγγελλαν ως αιρετικούς, 

τους αντιπάλους τους στον γερουσιαστή Μανσούροβ. Στη καταγγελία οι 

αντίπαλοι του π. Ιλαρίωνα αποκαλούνται αιρετικοί εμπνευσμένοι από τον 

Φαρράρ και τον Τολστόι, ενώ ο Ηγούμενος της Μονής του Αγίου 

Παντελεήμονα Αγαθόδωρος χαρακτηρίζεται ως εμπνευστής του 

ονοματομαχηκού κινήματος
39

.  

Το φθινόπωρο του 1911 ως προσπάθεια συμφιλίωσης,  

πραγματοποιείται η σύναξη των αδελφοτήτων  της ερήμου της Θηβαΐδας 

και της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα και του καθηγουμένου της 

Αρχιμανδρίτου Μισαήλ. Στη κοινή δήλωση η θέση του μοναχού 

Χρυσάνθου χαρακτηρίζεται ως αιρετική και αντίθετη με την Αγία 

Γραφή
40

.  

Το Πάσχα του 1912 ο καθηγούμενος Μισαήλ στέλνει επιστολή 

στους μοναχούς της Θηβαΐδας προειδοποιώντας τους, για τον κίνδυνο του 

επιτιμίου ακοινωνησίας,  να σταματήσουν δηλαδή τις ψυχοβλαβές 

συγκρούσεις μεταξύ τους για το γλυκό όνομα του Κυρίου ημών Ιησού 

                                                                                                                                                                      
- вера… Господь есть мысленное Высочайшее Существо, таковое же и имя Его, а потому оно в 

нашем сознании и приемлется как и Сам Он, Господь Бог…  Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 351 – 352, 

(http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm).   

39
Polovinkin, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm#82)` Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 

352, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)` Βιχόντσεβ, 16.    

40
 Η βασική θέση της κοινής δήλωσης είναι ότι, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αόρατα και ακατάλυτα  

είναι παρών ο Ίδιος, ο Ιησούς Χριστός… Το Θείο και Άγιο όνομα του Ιησού ονομάζεται Θεός από την 

εμπειρία της καρδιάς, εντός της οποίας το όνομα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και αχώριστο με τον Κύριο 

μας Ιησού Χριστό...  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 352 – 355, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)` Βιχόντσεβ, 

16-17.     

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm
http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm#82)`
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm
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Χριστού
41

. Όμως το πρόβλημα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις και καμιά 

επιστολή δεν θα μπορούσε να συμφιλιώσει τις δύο παρατάξεις. Η στάση 

των ονοματολατρών είχε λάβει  ομολογιακό χαρακτήρα, και εκδηλώνεται 

στην ,,Ομολογία Πίστεως’’, η οποία ήταν τμήμα της ανοικτής επιστολής 

του μοναχού Δοσιθέου (Τιμοσένκο) προς τον καθηγούμενο Μισαήλ, που 

γράφτηκε  το καλοκαίρι του 1912, όπου ο Δοσίθεος περιγράφει τις 

δοξασίες του, ότι: 1) Ο Θεός αχωρίστως υπάρχει στο όνομα Ιησούς. 2) 

Ότι το όνομα Ιησούς είναι Αυτός ο Θεός, δηλαδή είναι όνομα αχώριστο 

από τον Θεό. 3) Το όνομα Ιησούς είναι Θευπόστατο και αναφέρεται 

εξίσου στο ανθρώπινο και στο Θείο. 4) Το όνομα Ιησούς λόγω της 

παρουσίας του Θεού μέσα του, είναι παντοδύναμο και σωτήριο για 

αυτούς που πιστεύουν σε αυτό, όπως και το θαύμα της θεραπείας του 

χωλού από τον Απ. Πέτρο έγινε με την δύναμη του ονόματος του Ιησού, 

διότι και ο Απόστολος το ομολογούσε (το όνομα). 5) Το όνομα Ιησούς 

δεν είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο άλλων θείων ονομάτων όπως, ( ο Θεός, 

ο Σαβαώθ), με τα οποία αποκαλείται ο Θεός εξ αρχής της Δημιουργίας
42

. 

6) Διαφωνεί με αυτούς που θεωρούν το όνομα Ιησούς μικρότερο άλλων 

ονομάτων του Θεού και δεν το θεωρούν προαιώνιο, αλλά ως εν χρόνω 

δοσμένο εκ του Αρχαγγέλου
43

.   

Η επέμβαση του καθηγουμένου της Μονής Αγίου Παντελεήμωνος 

δεν έφερε την ησυχία μεταξύ των αντιμαχόμενων παρατάξεων. Το έτος 

1912 η διαμάχη επεκτείνεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 

Φεβρουάριο του 1912 το περιοδικό Ρούσκι Ίνοκ (Русский Инок), με την 

έμμεση επέμβαση αρχιεπισκόπου του Βολίνσκ Αντωνίου Χραποβίτσκι, 

δημοσιεύεται η κριτική του μοναχού Χρυσάνθου στο βιβλίο του π. 

                                                           
41

Polovinkin, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm#82)` Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 

354, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)` Βιχόντσεβ, 18-19. 

42
 Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η θέση του μοναχού Δοσιθέου διαφέρει από αυτή του π. Ιλαρίωνα. 

Όπως έχουμε προαναφέρει ο π. Ιλαρίων υποστηρίζει ότι το όνομα Ιησούς είναι προαιώνιο, όπως ο 

Θεός, και προϋπήρχε κάθε δημιουργίας. Ενώ ο Δοσίθεος υποστηρίζει την ύπαρξη των Θείων 

ονομάτων από την αρχή της δημιουργίας.     

43
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 354 – 355, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm).  

http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm#82)`
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm
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Ιλαρίωνα
44

. Την  ίδια περίοδο στην εφημερίδα Κόλοκολ (Колокол), 

δημοσιεύεται το άρθρο του μοναχού Δενασίου (Ιουσκόφ), όπου ο 

συγγραφέας περιγράφει την κατάσταση στο Άγιο Όρος και την 

χαρακτηρίζει ως ισχυρές πνευματικές (νοητικές) ζυμώσεις (сильное 

брожение умов), η αιτία των οποίων είναι ένα γεμάτο με περιέργειες 

βιβλίο ,,Επί των Ορέων του Καυκάσου’’, του μοναχού Ιλαρίωνος, ο οποίος 

απεκάλυψε νέο δόγμα,  και Θεοποιεί το όνομα <<Ιησούς>>… Στη Μονή 

του Αγίου Παντελεήμονος δογματολόγους δεν έχουμε, ενώ οι αγράμματοι 

μοναχοί θεωρούν το βιβλίο του π. Ιλαρίωνα αλάθητο… Οι ξένοι 

μορφωμένοι μοναχοί που ξέρουν ρωσικά, για το δογματικά λανθασμένο 

περιεχόμενο, χαρακτηρίζουν το βιβλίο ως αιρετικό, και απειλούν ότι θα το 

                                                           
44

 Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το έτος1906 ο μοναχός Χρύσανθος βοηθούσε τον π. Ιλαρίωνα 

στην επιμέλεια και την έκδοση του βιβλίου του. Όπως αναφέρει ο ίδιος: Συναντώντας στο κείμενο την 

θέση ότι το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός, δήλωσα κατηγορηματικά ότι έτσι δεν πρέπει να 

εκφραζόμαστε: η κυριολεκτική κατανόηση αυτής της έκφρασης είναι εντελώς λανθασμένη, διότι ο 

καθένας αντιλαμβάνεται τη διάκριση που υπάρχει μεταξύ αντικειμένου και του ονόματός του. Αν αυτή η 

έκφραση νοείται με οποιαδήποτε μεταφορική έννοια, τότε πρέπει να βρούμε την κατάλληλη έκφραση, για 

να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις.  

Σχετικά με το θέμα ο π. Ιλαρίων απάντησε ότι, απευθύνθηκε σε πολλούς αξιόπιστους θεολόγους (π.χ., 

στον Πρύτανη του Θεολογικού Σεμιναρίου της Σταυρούπολης), ζητώντας τους να διατυπώσουν 

παρατηρήσεις σχετικά με τις απόψεις του. Οι περισσότεροι απ’αυτούς δεν τον απάντησαν, ενώ οι 

απαντήσαντες δήλωσαν αναρμόδιοι για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό οδήγησε τον π. Ιλαρίωνα στην 

σκέψη ότι οι απόψεις του δεν είναι λανθασμένες. Συνεπώς, οι παρατηρήσεις μου πέρασαν απολύτως 

απαρατήρητες, και χωρίς καμία επιρροή στο περιεχόμενο… [Встретивши далее в рукописи мысль, 

что имя Божие есть Сам Бог, я прямо и категорически заявил, что так выражаться нельзя: если 

понимать это выражение буквально, то оно решительно неправильно, т. к. всякому понятно, что 

существует различие между самим предметом и его названием. Если же это выражение 

понимать в каком бы то ни было переносном смысле, то нужно для этого понимания подыскать 

и более подходящее выражение, чтобы не вызвать какого-либо недоразумения. 

На это о. Иларион отвечал, что он письменно и лично обращался к весьма многим авторитетным 

и с богословским образованием лицам (напр., к о. Ректору Ставропольской Духовной 

Семинарии), прося их сделать замечания по поводу его взглядов. От большинства он не получил 

никакого ответа, а ответившие не признали себя достаточно компетентными для критики 

затронутых вопросов. Это навело о. Илариона на мысль, что взгляды его не содержат в себе 

чего-либо явнопогрешительного. Поэтому на мои замечания он не обратил ровно никакого 

внимания, и мое чтение рукописи не оказало никакого влияния на ее содержание…] 

 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 470 – 471, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1).      

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1
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διαβιβάσουν στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’, που θα είναι 

πλήγμα για το Ρωσικό μοναχισμό του Αγίου Όρους…
45

. Το Μάιο του 1912 

ο αρχιεπίσκοπος Αντώνιος Χραποβίτσκι δημοσιεύει στο περιοδικό 

,,Ρούσκι Ίνοκ’’ την κριτική ανάλυση των θέσεων του π. Ιλαρίωνα, και 

εκφράζει την λύπη του για τον διχασμό και τη σύγχυση που προκάλεσε το 

βιβλίο του μοναχού Ιλαρίωνα. Στο κείμενό του ο αρχιεπίσκοπος Αντώνιος 

αναφέρει ότι:  Το όνομα Ιησούς δεν είναι ο Θεός, διότι με το όνομα Ιησούς 

κλήθηκαν ο Ιησούς του Ναυή, ο Ιησούς ο Υιός του Σειράχ και ο Ιησούς ο 

Υιός του Ιωσεδέκ. Μήπως και αυτοί είναι θεοί;… Λυπάμαι για την σύγχυση 

και τις διαμάχες που προκάλεσε αυτό το βιβλίο στο Άγιο Όρος… Η 

κατάσταση αυτή ευχάριστή μόνο τον διάβολο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την 

αλαζονεία του ολίγον σπουδαγμένου θεολόγου συγγραφέως, που γέμισε 

τους οπαδούς του με οργή…
46

  

Οι δημοσιεύσεις στο εκκλησιαστικό τύπο και οι αυξάνουσες 

παρεμβάσεις διαφόρων εκκλησιαστικών και πολιτικών παραγόντων 

δυνάμωναν τις συγκρούσεις. Αυτή τη περίοδο, πλέον ενεργά, εμφανίζεται 

στο προσκήνιο ο ιερομόναχος Αντώνιος Μπουλατόβιτς, ο οποίος απαντά 

στις δημοσιεύσεις κατά των ονοματολατρών. Με την ευλογία του 

                                                           
45

На нашем святом Афоне в настоящее время сильное брожение умов. Причина сему книга 

кавказского пустынника Илариона "На горах Кавказа", где есть много странностей, чтобы не 

сказать больше. Этот новый догмат - обоготворение самого имени "Иисус''… И в нашей 

Пантелеимоновой обители в частности догматиков нет, а простецы иноки считают эту книгу 

непогрешимою… Начитанные иноки-подвижники, понимающие русский язык, называют эту 

книгу, за догматические ошибки, прямо еретической и говорят, что ее нужно сжечь; они грозят 

ее показать патриарху Иоакиму, а из этого может быть большая неприятность для русских 

иноков, если патриарх поручит ее рассмотреть своему Синоду и тот найдет там неправильность, 

тогда отнесется в русский Синод с запросом о ней.  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 356 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)`  

Polovinkin, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm).            

46
 Самое имя Иисус не есть Бог, ибо Иисусом именовались и Иисус Навин, и Иисус Сын 

Сирахов, и Первосвященник Иисус Сын Иоседеков. Неужели они тоже боги?... Скорблю о том, 

что из-за этой книги произошло на св. Афоне великое смятение и ссоры… Это никого не радует, 

кроме диавола, воспользовавшегося высокоумием мало учившегося богословию автора и 

исполнившего его последователей таким гневом...  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 357 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)` Αντώνιος, [Ρουσκί 

Ίνοκ, 10 (1912) 62 – 63]`  πρβλ. Polovinkin, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm).            

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)%60
http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)%60
http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm
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αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου καθηγουμένου της Σκήτης του Αγίου Ανδρέου, 

ο ιερομόναχος Αντώνιος δημοσιεύει το 1912 στο περιοδικό (Η 

διδασκαλία και παρηγοριά της Χριστιανικής Πίστης) το άρθρο Οι 

προσκυνήσεις του ονόματος του Θεού, όπου περιλαμβάνεται, βάση της 

Αγίας Γραφής και του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης, η διδασκαλία 

περί της ταύτισης του ονόματος του Θεού με τον Θεό
47

.  

  Την Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1912 ο ιερομόναχος Αντώνιος 

γράφει άρθρο Περί της προσευχής του Ιησού και υποστηρίζει ότι:  Χωρίς 

την πίστη στο όνομα του Θεού, χωρίς την ομολογία ότι στο το όνομα του 

Θεού συμπαρουσιάζεται Αυτός ο Θεός, ότι στο όνομα του Ιησού 

συμπαρουσιάζεται Αυτός ο Ιησούς, είναι αδύνατο να είσαι επιτυχής στη 

προσευχή
48

.  Ως απάντηση στη κριτική του μοναχού Χρυσάνθου, την 7
η 

Μαΐου του ίδιου έτους ο ιερομόναχος Αντώνιος στέλνει στον 

αρχιεπίσκοπο Αντώνιο την επιστολή, με την υπογραφή ,,Αθωνίται 

Μοναχοί’’, προσδοκώντας την δημοσίευσή της, στο περιοδικό Ρούσκι 

Ίνοκ. Όμως ο αρχιεπίσκοπος Αντώνιος ,,ευγενικά’’ το αρνήθηκε, και 

τελικά η επιστολή δημοσιεύθηκε μετά από ένα χρόνο στη εφημερίδα 

Νόβοιε Βρέμια (Новое Время)
49

. Στην επιστολή του ο ιερομόναχος 

Αντώνιος, βάση των θέσεων του Αγ. Ιωάννου της Κρονστάνδης,  

υπερασπίζεται τον π. Ιλαρίωνα και απαντά στον μοναχό Χρύσανθο` Όταν 

επικαλείστε το όνομα του Θεού (ή την Αγία Τριάδα ή τον Κύριο ημών 

Ιησού Χριστό), το Όνομα αυτό περιέχει εξολοκλήρου την ουσία του Θεού... 

Το όνομά Του είναι Αυτός ο Θεός... Αυτά είναι τα λόγια του ευλογημένου  

και έμπειρου ανθρώπου της προσευχής, ψηλαφητός γνώστης της επίκλησης 

του ονόματος του Θεού και του Ιησού, διότι τότε Αυτός ο Θεός, με 

καρδιονοητικό (умносердечно) μάτι ψηλαφήσετε στο όνομά Του. Με αυτή 

την έννοια μιλάει ο Ιωάννης της Κροστάνδης, ο π. Ιλαρίων και μετέπειτα 

όλοι εμείς, ότι το όνομά του Θεού είναι ,,ο ίδιος ο Θεός’’.  Ούτε ο Ιωάννης 
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 Bulatovich, Ο αγώνας μου, (http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/borba/borba02.htm).   

48
 Без веры во Имя Божие, без исповедания, что с Именем Божиим соприсутствует Сам Бог, что 

с Именем Иисусовым соприсутствует Сам Иисус… невозможно стать искусным 

молитвенником... Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 358 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)` 

Bulatovich, Ο αγώνας μου, (http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/borba/borba02.htm).     

49
Polovinkin, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm).  

http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/borba/borba02.htm
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)%60
http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/borba/borba02.htm
http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm
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της Κροστάνδης, ούτε οποιοσδήποτε από εμάς… δεν υψώνει  το Όνομα του 

Θεού (δηλαδή, τα γράμματα και τους ήχους) στο επίπεδο του Θείου, 

χωρισμένο από τον Θεό, και δεν λατρεύει το όνομα του Ιησού χωρισμένο 

από τον Θεό
50

…     

Με την επιστολή του ο αρχιεπίσκοπος Αντώνιος απαντά στους 

αγιορείτες πατέρες και συγκεκριμένα στους κατοίκους της ερήμου της 

Θηβαΐδας και τους συνιστά να υπακούσουν στον Ηγούμενο Μισαήλ
51

. 

Ενώ στον άρθρο, που ταυτόχρονα δημοσιεύεται στο περιοδικό Ρούσκι 

Ίνοκ, τους ονοματολάτρες συγκρίνει με τα Μαστίγια (Хлысты-

Khlysty)
52

. Στο ίδιο τεύχος του προαναφερομένου περιοδικού 

δημοσιεύεται το άρθρο του μοναχού Δενασίου, εκ της Ιεράς Μονής Αγίου 

Παντελεήμονος, το οποίο περιέχει αποσπάσματα της επιστολής του 

μοναχού Ιλαρίωνος προς τον άγνωστο πνευματικό, όπου ο Ιλαρίων 

αναφέρει ότι, Εμείς με βάση την εμπειρία της καρδιάς λέμε ότι το όνομα 

,,Ιησούς’’ είναι ο ίδιος ο Κύριός ημών Ιησούς Χριστός στην τελειότητά Του. 

Και γι’αυτό το όνομα ,,Ιησούς Χριστός’’ είναι Αυτός ο Σωτήρας και Κύριός 

                                                           
50

 "Когда ты про себя в сердце говоришь, или произносишь Имя Божие, Господа или Пресвятой 

Троицы, или Господа Саваофа, или Господа Иисуса Христа, то в этом Имени ты имеешь все 

существо Господа… Имя его есть Он Сам… Это суть слова благодатного и опытного 

молитвенника, ощутительно познавшего, сколь действенно и величественно и сладостно 

призывание Имени Божия и Имени Иисусова... ибо тогда Сам Иисус Христос ощущается и 

созерцается умносердечным оком во Имени Своем. В этом смысле и говорит о. Иоанн 

Кронштадтский, и о. Иларион, и мы все, что Имя Божие есть "Сам Бог". Но ни о. Иоанн 

Кронштадтский, ни кто-либо из нас… не возводим Имени Божия (т. е. букв и звуков) по 

существу на степень Божества отдельно от Бога и не поклоняемся Имени Иисус отдельно от 

Бога. Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 359 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)` Alfeev, Οι 

διαμάχες, 27 – 28. Απόσπασμα της επιστολής του Μπουλατόβιτς, περιλαμβάνεται στον άρθρο του Π. 

Κομνηνού, [ ΕΦ 3 (1913) 369 – 370].     

51
  Bulatovich, Ο αγώνας μου, (http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/borba/borba02.htm).   

52
 Μαστίγια ή (hlystovschina, hristovovery) είναι ένα από τα παλαιότερα της Ρωσίας 

παρεκκλησιαστικά θρησκευτικά κινήματα. Εμφανίστηκε στα μέσα  17 αι. στις αγροτικές κοινότητες.  

Η ονομασία  Μαστίγια προέρχεται από την ιεροτελεστία της αυτομαστίγωσης, Bulatovich, Η απολογία,  

(http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=all#p6-frwd1)` 

(http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd1).   

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)%60
http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/borba/borba02.htm
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=all#p6-frwd1
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd1
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ημών
53

. Η δημοσίευση αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη καταδίκη των 

ονοματολατρών  ως αίρεσης, εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 

Ρωσίας, στις 18 Μαΐου του 1913.   

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι κατά την διάρκεια του έτους 

1912 ακολούθησαν και άλλες δημοσιεύσεις
54

 και αλληλοκατηγορίες 

μεταξύ των δύο παρατάξεων και η ρήξη πλέον ήταν ανεπανόρθωτη. Διότι 

η πολεμική περί του ονόματος του Θεού εξαπλώθηκε στα ΜΜΕ και  

ξεπέρασε τα όρια της Σκήτης, της Μονής ή του Όρους, αναμιγνύοντας 

όλο και περισσοτέρους ανθρώπους, και εκ των ανωτέρων στελεχών της 

ρωσικής πολιτικής και εκκλησιαστικής ζωής, όπως ο αρχιεπίσκοπος 

Αντώνιος (Χραποβίτσκι), η Μεγάλη Δούκισσα Ελισάβετ, και ο ευγενούς 

καταγωγής ιερομόναχος Αντώνιος Μουλατόβιτς. 

 

             

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

Но мы, утверждаясь на опыте сердечных чувств, говорим, что в имени "Иисус" находится Сам 

Господь наш Иисус Христос со всеми Своими совершенствами, качествами и свойствами. А 

поэтому имя сие "Иисус Христос" есть Сам Он дражайший Искупитель наш Господь.. Alfeev, Το 

ιερό μυστήριο, 361 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)` Bulatovich, Η απολογία, 

(http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/apologia/apol02.htm).   

54
 Το περιοδικό Ρούσκι Ίνοκ 17 (1912), δημοσιεύει ακόμη ένα άρθρο του μοναχού Χρυσάνθου με τίτλο 

Περί προσκύνησης του Ονόματος του Θεού (О почитании Имени Божия), όπου καταδικάζεται η 

σύγχυση μεταξύ της Ουσίας και της Ενέργειας του Θεού. Ακολουθεί η απάντηση του ιερομονάχου 

Αντωνίου, με τίτλο Η νέα σατανολογία των ονοματομάχων (Новое бесословие имяборцев), όπου η 

διδασκαλία των ονοματομάχων ερμηνεύεται υπό του πρίσματος των αναθεμάτων του Βαρλαάμ 

Καλαβρού. Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 362 – 364 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm).  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr6.htm)%60
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΑΤΡΕΣ 

 

2.1. Ο ιερομόναχος Αντώνιος Μπουλατόβιτς, ο ηγέτης και 

απολογητής της Ονοματολατρείας  

Ο ιερομόναχος Αντώνιος Μπουλατόβιτς, (κατά κόσμον  

Αλέξανδρος Μπουλατόβιτς) γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου (8 

Οκτωβρίου) του 1870  στο Ορέλ (Орёл) της Ρωσίας, στη οικογένεια του 

υποστράτηγου Κσαβερίου Μπουλατόβιτς (Ксаверий Булатович) και της 

Ευγενίας Αλμπράνντ (Евгения Альбрандт). Μετά από το θάνατο του 

πατέρα του (το 1873), ο Αλέξανδρος μαζί με την μητέρα και τις δύο 

αδελφές του, μετακόμισαν το 1884 στην Αγία Πετρούπολη. 

Ο Αλέξανδρος Μπουλάτοβιτς σπούδασε (1884-1891) στο 

Αλεξανδρινό Λύκειο (Алекса́ндровский лице́й)
55

 της Αγίας 

Πετρούπολης. Μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο (στις 1 Μαΐου 

του 1891), διορίστηκε ως τιμητικός σύμβουλος (титулярный советник) 

στον οργανισμό διοίκησης των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων. Σύντομα Α. Μπουλάτοβιτς παραιτήθηκε από τη δημόσια 

υπηρεσία και στις 28 Μαΐου του1891, στρατολογήθηκε στο Σύνταγμα 

των Ουσσάρων (Гусарский полк), και στις 16 Αυγούστου του 1892 

έλαβε το αξίωμα του Κορνέτου (Корнет – Cornet). Το 1896 ο 

Μπουλάτοβιτς συμπεριλήφθη στα μέλη της ρωσικής αποστολής του 

Ερυθρού Σταυρού στην Αιθιοπία, όπου έγινε στενός συνεργάτης και 

στρατιωτικός βοηθός του Βασιλιά της Αιθιοπίας Μελενίκου Β’.  Για έργο 

του στην Αιθιοπία, ο Αλέξανδρος Μπουλάτοβιτς το έτος 1899 

βραβεύθηκε από τη Ρωσική Γεωγραφική Εταιρεία με ασημένιο μετάλλιο, 

λαμβάνοντας επίσης το αξίωμα του υπολοχαγού. Στη συνέχεια υπηρέτησε 
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 Ένα από τα καλύτερα Λύκεια της Τσαρικής Ρωσίας, που διέκοψε την λητουργία το 1918 μετά από 

την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917.     
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σε διάφορα μέρη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Το 1902 προήχθη σε 

βαθμό λοχαγού και στις 27 Ιανουαρίου του 1903 παραιτήθηκε από το 

στρατό.  Εκάρει μοναχός με το όνομα Αντώνιος, στις 8 Μαρτίου του 1907 

και 8 Μαΐου του 1910 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, στη Μονή του Αγίου 

Παντελεήμονος του Αγίου Όρους
56

.  

Επισκέφθηκε ξανά την Αιθιοπία όπου προσπάθησε ανεπιτυχώς, να 

ιδρύσει ρωσικό ορθόδοξο μοναστήρι. Μετά την επιστροφή του από την 

Αιθιοπία, ο Μπουλατόβιτς προβαίνει ενεργά σε αγώνα υπεράσπισης των 

ονοματολατρών και συντόμως αναγνωρίζεται ως ηγέτης του κινήματος. 

Το 1912 γράφει το κύριο απολογητικό του δοκίμιο ,, Η Απολογία Πίστεως 

στο όνομα του Θεού και στο όνομα του Ιησού’’
57

, το οποίο δημοσιεύεται 

την Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1913, και θεωρείται ως πρώτη σοβαρή 

προσπάθεια θεολογικής στερέωσης της διδασκαλίας των ονοματολατρών. 

Προσπαθώντας να δικαιώσει τις θέσεις των ονοματολατρών, ο 

Μπουλατόβιτς χρησιμοποιεί την Παλαμική διάκριση μεταξύ ουσίας και 

των ενεργειών του Θεού. Εμπλουτίζει την Απολογία του, με παραπομπές 

από την Αγία Γραφή, από τους Αγίους Πατέρες, από τα λειτουργικά 

κείμενα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα οποία χρησιμοποιεί ως πηγές της 

δογματικής παράδοσης. Η Απολογία μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

πραγματεία για το μεγαλείο, την αγιότητα και την πανταχού παρουσία 

του ονόματος του Θεού. Το πάθος του συγγραφέα να απόδειξει ότι, το 

όνομα του Θεού είναι ο Ίδιος ο Θεός, δεν τον επιτρέπει να είναι 

αντικειμενικός, και συχνά οι φράσεις από την Αγία Γραφή και τα έργα 

των Αγίων Πατέρων αποπλαισιώνονται, ερμηνεύονται μεροληπτικά, και 

διασκευάζονται ανάλογα με την ποθητή θεολογική αντίληψη. Το 
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 Bulatovich, Περί της προσκύνησης, 5 – 13` Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 405 – 419 

(http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm)` Russell – Cohn, 6` Κομνηνός, 361 – 393. 

57
http://www.omolenko.com/publicistic/bulatovich.htm` 

(http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/borba/borba02.htm)` ,,Апология веры во Имя Божие и 

во Имя Иисус’’, Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 404 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm).      
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σύγγραμμα αποκαλύπτει και συγγραφικές ατέλειες, όπως η προχειρότητα 

και η ορολογική αλληλουχία, όπως παρατήρησε και ο Φλορένσκι
58

.  

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της θέσεως του Μπουλατόβιτς 

περί του ονόματος του Θεού, θα ήταν ωφέλιμο να σταθούμε στην 

αντίληψή του, περί ονόματος γενικά.  Ο Μπουλατόβιτς διακρίνει τρεις 

βασικές ιδιότητες των ονομάτων του ανθρώπου: α) η αναγκαιότητά του 

για τον άνθρωπο, β) το αναπόσπαστο (αχώριστο) του με το πρόσωπο, γ) η 

περιεκτικότητα του όλων των ουσιαστικών και μη ιδιοτήτων και ενέργειών 

του ανθρώπου.  

Η αναγκαιότητα του ανθρώπου να έχει όνομα θεωρείται ως 

αναγκαιότητα της ψυχής: Η αναγκαιότητα του ατόμου να έχει όνομα είναι 

βούληση Θείο, ο ίδιος ο Θεός έδωσε όνομα στον πρωτόπλαστο Αδάμ, όχι 

λόγω ανάγκης του Αδάμ να έχει όνομα για επικοινωνία με άλλους 

ανθρώπους, διότι τότε ήταν μόνος στη γη, αλλά λόγω της αναγκαιότητας 

της ψυχής να έχει δικό της  όνομα, και η ανάγκη αυτή είναι ανάλογη με 

αυτή του κάθε βιβλίου να έχει τίτλο…
59

.  

Η σύνδεση του ονόματος με το άτομο έχει αιώνιο χαρακτήρα και 

η σχέση αύτη συνεχίζεται και μετά το θάνατο:  Το όνομα εξακολουθεί να 

ανήκει στον άνθρωπο και μετά το θάνατο. Αν και στη ζωή η αλλαγή των 

ονομάτων είναι αποδεκτή, το όνομα με το οποίο η ανθρώπινη ψυχή θα 

περάσει στην αιωνιότητα, είναι η αιώνια ταυτότητά της. Σ’αυτό μας πείθει 

το γεγονός ότι τα ονόματα των Αγίων ανήκουν σε αυτούς μέχρι και σήμερα, 

                                                           
58

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 421 – 425 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm#g17_3)` 

Bulatovich, Η απολογία, (http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/apologia/apologia.htm)` 

(http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=all#toc10)` Ραντιβόγιεβιτς, 108 – 109.     

59
 Необходимость человеку иметь собственное имя установление есть Божественное, ибо Сам 

Бог нарек имя Адаму при сотворении его, и не потому, чтобы он имел нужду иметь собственное 

имя для сообращения с другими людьми, ибо он был тогда один на земле, но по необходимости 

для души иметь собственное имя, такой же необходимости, как например, всякой книге – иметь 

заглавие… Bulatovich, Η απολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=6#p6-

frwd8)` Alfeev, Το ιερό μυστήριο 425 – 428, 

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm#gl7_3).     

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm
http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/apologia/apologia.htm)%60
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=all#toc10)`
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=6#p6-frwd8)`
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=6#p6-frwd8)`
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm#gl7_3
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διότι, όταν επικαλούμαστε τα ονόματά τους, τα αιτήματα μας  εισακούονται  

και οι Άγιοι επικοινωνούν μαζί μας μέσω των ονομάτων τους…
60

.  

Η περιεκτικότητα του ονόματος θεωρείται απόλυτη: Όνομα 

περιλαμβάνει όλη την ύπαρξη, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τις 

ενέργειες του ανθρώπου, όπως ο τίτλος του βιβλίου που περιλαμβάνει όλες 

τις ιδιότητες και το περιεχόμενο του βιβλίου, ακόμη και τις ενέργειες που 

παράγει το βιβλίο στους αναγνώστες. Έτσι, το όνομα γίνεται απόλυτος 

φορέας πληροφοριών της ταυτότητας του ανθρώπου, μέσω του οποίου 

αναγνωρίζεται από τους άλλους, και αν δύο άνθρωποι είναι φορείς ίδιου 

ονόματος, ο άνθρωπος στη συνείδησή του, κάθε όνομα ταυτίζει με όσα 

γνωρίζει σχετικά με αυτό, διότι για παράδειγμα, όταν το όνομα Ιωάννης 

σχετίζεται με τον Βαπτιστή, αυτή η ονομασία περιλαμβάνει όλα όσα 

γνωρίζουμε για τον Βαπτιστή, και όταν το όνομα αναφέρεται στον Ιωάννη 

τον Χρυσόστομο, τότε περιλαμβάνει όλα όσα γνωρίζουμε για τον 

Χρυσόστομο. Όμως ο Θεός γνωρίζει απόλυτα όλες τις ιδιότητες και τις 

δράσεις κάθε ατόμου, και αν ο άνθρωπος εν μέρει και αποσπασματικά 

γνωρίζει τις σελίδες του βιβλίου της ζωής του άλλου, ο Θεός γνωρίζει κάθε 

γράμμα σε αυτό, και όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το τίτλο αυτού 

του βιβλίου, δηλαδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα του ατόμου, 

περικλείει εξολοκλήρου τον άνθρωπο με όλες τις πράξεις, τα λόγια, τις 

σκέψεις, όλες τις επιθυμίες του, τις συνθήκες ζωής, κλπ. Ως εκ τούτου, για 

παράδειγμα, όταν μνημονεύομε στην προσκομιδή ονόματα αγνώστων για 

μας τεθνεώτων, είναι σαν να αναφέρουμε τους τίτλους αγνώστων σε μας, 

αλλά γνωστών στον Θεό βιβλίων της ζωής αυτών των ανθρώπων, και αν ο 

Θεός έχει πολλούς και αμέτρητους Ιβάν, Πέτρους και Παύλους, γνωρίζει 

ότι η παράκληση μας αφορά τον συγκεκριμένο Ιβάν ή τον Πέτρο ή τον 

Παύλο, και όχι τον άλλον…, για να σβήσει τις ασπρόμαυρες σελίδες από το 

                                                           
60

 Имя продолжает принадлежать человеку не только в сей жизни, но и по смерти. Хотя 

перемены имен в сей жизни и допустимы, но все-таки то имя, с которым душа человека перешла 

в вечность, есть ее вечная принадлежность. В этом нас убеждает то, что имена Святых очевидно 

принадлежат им и доселе, ибо они, будучи призываемы по именам своим, внимают нам и 

духовно сообщаются с нами во именах своих…  

Bulatovich, Η απολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=6#p6-frwd8).   

http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=6#p6-frwd8
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βιβλίο της ζωής του
61

… Ανάλογη είναι και η ιδιότητα
62

 του ονόματος 

Ιησούς. Αν και πολλοί φέραν το όνομα Ιησούς, ο Ιησούς τον οποίον 

εννοούμε αναφέροντας το όνομά Του, δεν είναι ίδιος με τους άλλους, και το 

όνομά Του περιλαμβάνει όλες τις ιδιότητές Του, τις θείες και τις 

ανθρώπινες. Ως εκ τούτου, αν επικαλεστής ασυνείδητα το όνομα του Ιησού, 

θα Τον έχεις στο όνομά Του με όλες τις θείες και τις ανθρώπινες ιδιότητες 

Του,  όπως το βιβλίο με όλο το περιεχόμενό του, και αν Τον επικαλεστής 

ως άνθρωπο, στο όνομα Ιησούς θα περιέχει όλο τον Θεό…
63

.  

                                                           
61

 Третье свойство имени человеческого есть его всеобъемлемость. Имя так же объемлет одним 

именованием и все существо, и все присущности, и свойства, и особенности, и действия 

человека, как заглавие книги объемлет собою все свойства самой книги и всего, что в ней 

написано, и даже того действия, которое производит книга на читателей. Так, под заглавием 

собственного человеческого имени известно бывает другому человеку все то, что он знает о сем 

человеке, и хотя бы два человека и назывались одним и тем же собственным именем, но человек 

с именем каждого соединяет в представлении своем и все, что знает о нем, почему, когда 

относит, например, имя Иоанн к Предтече, то объемлет сим именованием все, что знает о 

Предтече, а когда относит имя Иоанн к Златоусту, то объемлет им все, что знает о Златоусте. Но 

Богу известны все свойства и действия каждого человека в совершенстве, и если человек о 

другом человеке знает как бы только несколько отрывочных страниц из его книги жизни, то Бог 

знает каждую букву и черту в ней, и все это неотделимо от заглавия сей книги жизни, то есть 

неотделимо от собственного имени человека, объемлет им всего человека со всеми его делами, 

словами и мыслями, со всеми его желаниями, обстоятельствами жизни и пр. Поэтому, 

например, поминая на проскомидии имена усопших, неведомых нам людей, мы как бы именуем 

заглавия неизвестных нам, но доподлинно известных Богу книг жизней этих людей, и Бог, хотя 

у Него множество бесчисленных и Иванов, и Петров, и Павлов, однако знает, что мы именно об 

этом Иване и Петре и Павле просим.., изглаждая черные страницы жизни из его книги… 

Bulatovich, Η απολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=6#p6-frwd8).   

62
 Στηριζόμενος στην διδασκαλία του Αγ. Τύχωνα του Ζαντόνσκ (св. Тихон Задонский), ο 

Μπουλατόβιτς ταυτίζει τις ιδιότητες του Θεού με το όνομά Του. Οι ιδιότητες αυτές είναι: η 

ομοουσιότητα, η αιωνιότητα, η παντοδυναμία, η αγαθότητα, η σοφία, η αλήθεια, η αγιότητα, 

πνευματικότητα κ.λ.π...  

Bulatovich, Η απολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd15).  
      

63
 Таково свойство и Имени Иисус. Хотя множество было на свете Иисусов, но Тот Иисус, 

Которого мы подразумеваем, именуя Имя Его, отнюдь не равен другим Иисусам, и Имя Его 

объемлет всего Его со всеми Его свойствами Божескими и человеческими. Поэтому, хотя и 

несознательно призовешь Имя Господа Иисуса, то все-таки будешь иметь Его во Имени Своем и 

со всеми Его Божественными свойствами, как книгу со всем, что в ней писано, и хотя 

http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=6#p6-frwd8
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd15
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Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες προκύπτει ότι, το όνομα δεν 

είναι απλά ονομασία κάποιου προσώπου, αλλά είναι σύμβολο που 

περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά του. Υπάρχουν οι φθόγγοι του ονόματος 

ή το εξωτερικό περίβλημα, η έννοια που δίνουμε εμείς στο όνομα, και η 

έννοια που έχει δώσει ο Θεός. Για τον Θεό κάθε όνομα είναι περιεκτικός 

χαρακτηρισμός του ανθρώπου με όλες τις ιδιότητες και ιδιαιτερότητές 

του. Ενώ το περιεχόμενο που δίνει ό άνθρωπος σε κάθε όνομα, είναι 

ανάλογο με εύρος της γνώσης και της σχέσης του, με το συγκεκριμένο 

πρόσωπο
64

.  

Η ορολογική ασάφεια, καθιστά δυσνόητη την αντίληψη του 

Μπουλατόβιτς περί του ονόματος του Θεού, στο οποίο δίνει περιεχόμενο 

βάση τα συμφραζόνα. Στην Απολογία του, το όνομα του Θεού ταυτίζεται 

με την Αλήθεια
65

, με τη λεκτική ενέργεια του Θεού, με τον Λόγο του 

Θεού
66

, τον οποίο αποκαλεί σφραγίς ισότυπος,..
67

. Ακολουθώντας την 

Παλαμική διάκριση μεταξύ ουσίας και ενέργειας του Θεού, ο 

ακατάληπτος και αμέθεκτος κατά την ουσία Θεός γίνεται ορατός και 

μεθεκτός κατά τις ενέργειές του
68

. Επικαλούμενος τον Αγ. Γρηγόριο τον 

Παλαμά, ο Μπουλατόβιτς θεωρεί a priori το όνομα του Θεού ως ενέργεια 

του Θεού. Συνεπώς, κάθε ενέργεια, κάθε λόγος και κάθε φανέρωση του 

Θεού, αποκαλείται Θεός
69

:  Το Όνομα του Θεού δεν είναι μια απλή λέξη 

από το λεξιλόγιο του ανθρώπου, αλλά είναι Πνεύμα και Ζωή, είναι λέξη 

ζώσα και ενεργή. Ο Θεός είναι απερίγραπτος, διότι η ουσία του Θεού 

παραμένει αμέθεκτη  και ακατάληπτη για το νου του κτιστού, και 

απερίγραπτη με κτιστό λόγο, δεδομένου ότι η ανθρώπινη ψυχή έχει 

                                                                                                                                                                      
призовешь Его как человека, но все-таки будешь иметь во Имени Иисус и всего Бога… 

Bulatovich, Η απλογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=6#p6-frwd9).     

64
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 426 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm).   

65
 Bulatovich, Απολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd7).  

66
 Bulatovich, Απολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd8).   

67
 Ιερατικόν, 169`  

Bulatovich, Απολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd9)`  

Alfeev, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm).  

68
 Bulgakov, Το φώς, 172 – 175` Τρεμπέλας, 78 – 81` Μαντζαρίδης, Παλαμικά, 79 – 85` Ματσούκας, 

93 – 94` Ράντοβιτς, 10 – 15, 19. 

69
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 426 – 430, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm).     

http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=6#p6-frwd9
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd7
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd8
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd9)`
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr7.htm
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δημιουργηθεί κατ'εικόνα και καθ’ομοίωση του Θεού, δηλαδή, έχει τις 

ιδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Θεού, οι οποίες μπορούν να 

κατονομαστούν από τον  άνθρωπο βάσει των γνωστών ιδιοτήτων του Θεού, 

τις οποίες ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε στον άνθρωπο μέσω  κτισμάτων του ή 

του λόγου Του. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Θεού είναι η αλήθειά Του, 

ως εκ τούτου, κάθε λέξη (λόγος) της αλήθειας είναι η λεκτική ενέργεια του 

ίδιου του Θεού, και συνεπώς, ως ενέργεια του Θεού είναι ο ίδιος ο 

Θεός…
70

   

Συνεχίζοντας ο Μπουλατόβιτς αναφέρει ότι: το θείο αξίωμα δεν 

είναι γνώρισμα μόνο της  ουσίας του Θεού, αλλά και των ιδιοτήτων και 

ενεργειών του Θεού.  Αναγνωρίζουμε το θείο αξίωμα του ονόματος του 

Θεού, διότι, περιγράφοντας τον Θεό με τις αποκαλυφθείσες ιδιότητές του, 

δεν περιγράφουμε την ίδια την ουσία Του, οι οποία όμως άρρηκτα  

περιλαμβάνεται στις ιδιότητες του Θεού… Συνεπώς: Το όνομα του Θεού 

είναι ο ίδιος ο Θεός, ως λεκτική ενέργεια του Θεού 
71

… 

                                                           
70

 Имя Божие есть отнюдь не простое человеческое текучее слово, но Дух и Живот, слово живое 

и действенное. Бог неименуем, то есть сама сущность Божества пребывает недоведомой и 

непостижимой для умов тварных и невыразима словом тварным; но поелику человеческая душа 

создана по образу и подобию Божиему, то есть обладает свойствами, подобными тем, коими 

обладает Бог, то свойства Божий могут быть именуемы человеком, и Бог бывает именуем 

человеком по известным ему о Боге свойствам, которые Сам Бог открыл человеку или из 

творения Своего, или в слове Своем. Одно из свойств Божиих есть истинность Его, и, 

следовательно, всякое слово истины есть действие словесное Самого Бога и, следовательно, как 

действие Божие и Есть Сам Бог… Bulatovich, Η απλογία, 

(http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd2).    

71
 Божественным достоинством обладает не только сущность Сущего, но и свойства и действия 

Сущего. Но мы признаем Божественное достоинство Имени Божия, ибо, именуя Бога по 

откровенным Им нам свойствам Его, мы хотя и не именуем самой сущности Сущего, но имеем 

эту сущность Сущего неотделимо в именуемых свойствах Божиих… Имя Божие обладает 

достоинством Божественным и есть Сам Бог как словесное действие Божества… Bulatovich, Η 

απολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd4)`   Όπως ισχυρίζεται ο 

Μπουλατόβιτς, οι ονοματομάχοι αναγνωρίζουν ως Θεό μόνο την ουσία του, και σε καμία περίπτωση 

το όνομα και την ενέργεια του Θεού.  

Bulatovich, Απολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd1).   

http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd2
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd4)`
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=2#p2-frwd1
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Ό Μπουλατόβιτς διευκρινίζει ότι, το όνομα του Θεού δεν είναι η 

ύπαρξή του
72

, ναι μεν στο όνομα του Θεού υπάρχει. Αυτός ο Θεός όμως 

και ύπαρξή Του παραμένει για μας άγνωστη: Την ύπαρξη του Θεού κανείς 

δεν μπορεί να περιγράψει, διότι είναι ακατάληπτη, αλλά γνωρίζουμε ότι στα 

Ιερά Μυστήρια έχουμε όλον το Θεό, το πώς υπάρχει είναι ακατανόητο, 

πιστεύουμε στην ύπαρξη του ίδιου του Θεού στο όνομα Του, αλλά η ουσία 

του είναι απροσδιόριστη. Επίσης, ούτε ο π. Ιλαρίων ισχυρίζεται ότι η ουσία 

του Θεού είναι όνομα, αλλά ότι ο Θεός είναι παρών στο όνομά Του
73

…         

Το όνομα του Θεού και ο Θεός ταυτίζονται, και στη λειτουργική 

παράδοση, όπου κάθε ακολουθία τελείται εις το όνομα του Πατρός και του 

Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που λόγω αλληλοπεριχώρησης των 

υποστάσεων σημαίνει,  εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
74

.     

                                                           
72

 Υπό την λέξη ύπαρξη ο Μουλατόβιτς εννοεί  την Θεία φύση (ουσία) και τον τρόπο υπάρξεως του 

Θεού.  

73
 Существо Божие никто не определяет, ибо Оно непостижимо, но как мы знаем, что во Святых 

Тайнах мы имеем всё Существо Божие, хотя как, это Существо мы не в силах постичь, так и во 

Имени мы веруем быть Самого Бога, но что такое есть Существо Его, мы не определяем. Также 

и о. Иларион не думает говорить, что Существо Божие есть имя, но только, что Бог 

присутствует во Имени Своем…  

Bulatovich, Η νέα δαιμονολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/bulatovich5.htm#Nav).  

74
 Bulatovich, Η απολογία, (http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=11#p11-frwd5)` 

(http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=11#p11-frwd2)` 

(http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=12#toc10)` Οι ονοματομάχοι χαρακτηρίζουν 

το όνομα του Θεού ως μεσάζουσα δύναμη, και ισχυρίζονται ότι:  η επίκληση του ονόματος του Θεού 

στην προσευχή δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι δυνατόν να προσευχόμαστε χωρίς να κατονομάζομε τον 

Θεό, δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ουσία του. Θεωρούν το όνομα του Θεού, ως εξωτερικά 

συνδεδεμένο με το Θεό, και ως χωριζόμενο και  ασήμαντο για το Θεό, όπως το επίθετο για έναν 

άνθρωπο, δηλαδή, μπορείς να επικοινωνείς με τον άνθρωπο χωρίς να ξέρεις το επίθετό του, ή για 

παράδειγμα, να γράψεις το επίθετο μόνο στη διεύθυνση, ενώ στην επιστολή να μη το αναφέρεις. 

Τοιουτοτρόπως, οι ονοματομάχοι διδάσκουν: κάλεσε το Θεό με το όνομα του, (έπειτα το όνομα δεν είναι 

πιά αναγκαίο), και να προσευχήσου  στον Ίδιον. [имеборцы высказывают также мысль, что 

призывание Имени Божия в молитве не необходимо, но что можно молиться и без именования 

Бога, – прямо, так сказать, к Самому Существу Его. Так они говорят, считая Имя Божие 

случайно и внешне связанным с Богом, и таким же отделимым и не необходимым для Бога, как 

фамилия для человека, так что, например, можно вполне быть в общении с человеком и не знать 

его фамилии, или, например, написать фамилию только на адресе письма, а в самом письме 

http://www.omolenko.com/imyaslavie/bulatovich5.htm#Nav
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=11#p11-frwd5
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=11#p11-frwd2)`
http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=12#toc10
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2.2. Η κριτική της ονοματολατρείας 

Όπως είχαμε προαναφέρει, ο μοναχός Χρύσανθος Γκριγκορόβιτς 

ήταν από τους πρώτους εκ των θεολόγων που με το άρθρο του, έντονα 

αποδοκίμασε τις θέσεις των ονοματολατρών, και μετέφερε την μέχρι τότε 

προφορική διαμάχη, στις σελίδες των θεολογικών περιοδικών. 

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις του Αρχιεπισκόπου Αντωνίου Χραποβίτσκη, 

του Αρχιεπισκόπου Νίκονα Ροζντέστβενσκη και του καθηγητού Σέργιου 

Τρόιτσκη, οι οποίες έπαιξαν  καθοριστικό ρόλο στην καταδικαστική 

απόφαση κατά της ονοματολατρείας, εκ της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής 

Εκκλησίας
75

. 

α) Η κριτική του μοναχού Χρυσάνθου Γκριγκορόβιτς 

Το άρθρο του ο Γκριγκορόβιτς μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ορθολογιστική και ψυχολογική προσέγγιση της προσευχής του Ιησού και 

της προσκύνησης του ονόματός Του. Όπως ο ίδιος αναφέρει: Το ζήτημα 

περί του ονόματος του Θεού δεν είναι ζήτημα τόσο μεταφυσικό όσο 

γνωσιολογικό (υπερβατολογικό) και ψυχολογικό
76

. Το όνομα του Θεού 

θεωρείται ως κατάσταση (состояние), ενώ η προσευχή ως δύσκολη ειδική 

κατάσταση (сложное конкретное состаяние):    

Τα ονόματα του Θεού μας αποκάλυψε ο Κύριος, και αφενός είναι οι 

καταστάσεις (ενεργητικές) του ίδιου του Κυρίου, διότι η αποκάλυψη είναι η 

ενέργεια. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως καταστάσεις του Κυρίου, τα 

ονόματα του Θεού είναι μόνο κατά τη στιγμή της αποκάλυψης. Ως εκ 

τούτου, η πρώτη έννοια που αποδίδεται στο όνομα του Θεού δεν 

αναφέρεται στη συνεχή και καθολική χρήση του ονόματος του Θεού, αλλά 

στο φαινόμενο, μοναδικό και ανεπανάληπτο. Το ίδιο πρέπει να πούμε και 

για την επόμενη, την δεύτερη έννοια.  

                                                                                                                                                                      
больше не упоминать его. Так и имеборцы учат молиться: призови Бога по имени, а потом имя 

больше не нужно, – и продолжай молиться Ему Самому.]  

Bulatovich, Απολογία, http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=4#p4-frwd1`  

Bulatovich, Η σκέψεις, http://www.omolenko.com/imyaslavie/bulatovich.htm?p=9#book10.     
  
 

75
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 459 – 460, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1).   

76
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 475, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1).  

http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm?p=4#p4-frwd1`
http://www.omolenko.com/imyaslavie/bulatovich.htm?p=9#book10
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1
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Όντας, το όνομα του Θεού, η ενεργή κατάσταση του Θεού κατά τη 

στιγμή της αποκάλυψης, δεύτερον, είναι η παθητική κατάσταση του 

προφήτου δεχόμενου την αποκάλυψη (π.χ., ο Μωυσής στη βάτο). 

Τρίτον, το όνομα του Θεού είναι η κατάσταση του ανθρώπου,  που 

απαγγέλει το όνομα ακουστά ή κατά διάνοια. Αυτή η τρίτη έννοια, η οποία 

συνάπτεται με το όνομα του Θεού, και είναι η πιο σημαντική για μας, διότι 

έχει μια μόνιμη και καθολική σημασία για τον καθένα από εμάς, ενώ η 

δεύτερη έννοια έχει μοναδική σημασία για προφήτες
77

… 

 Προσευχή είναι η προσέλκυση της προσοχής του Κυρίου, στις 

προσωπικές καταστάσεις του προσευχομένου, για να προκαλέσει την 

επιθυμητή κατάσταση στον Θεό…  

Απαγγελία του ονόματος του Θεού, που αποτελεί στοιχείο της 

προσευχής, που προκύπτει ταυτόχρονα με την εκπροσώπηση συγκεκριμένου 

χώρου, συγχωνεύεται με αυτό ως μια συγκεκριμένη κατάσταση – απαγγελία 

του ονόματος του Θεού σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Εάν αυτός ο χώρος 

είναι η καρδιά, τότε η απαγγελία ονομάζεται ένωση του νου με την 

καρδιά…  

Αν η απαγγελία του ονόματος του Θεού, ενώνεται σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο με την εμπειρία της παρουσίας του Θεού, τότε 

προκύπτει μια νέα πιο σύνθετη συγκεκριμένη κατάσταση - δηλαδή η 

                                                           
77

 Так как имена Божий открыты нам Господом, то они являются, во-первых, состояниями 

(активными) Самого Господа, так как откровение есть действие. Но не нужно забывать, что 

состояниями Господа имена Божий бывают только в момент откровения. Поэтому этот первый 

смысл, придаваемый имени Божию, относится не к постоянному и всеобщему употреблению 

имени Божия людьми, а к явлению единократному, неповторяемому. То же нужно сказать и о 

следующем, втором смысле. 

Будучи с одной стороны активным состоянием Господа в момент откровения, имя Божие, во-

вторых, является пассивным состоянием пророка, принимающего откровение (напр., Моисея 

при Купине)… 

 В-третьих, имя Божие есть состояние человека, произносящего его громко или в уме. Этот 

третий смысл, соединяемый с именем Божиим, и есть для нас самый важный, т. к. он имеет 

постоянное и всеобщее значение для каждого из нас, тогда как второй смысл - только 

единократное значение для пророков.  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 475 – 476, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1)` 

Μπουλατόβιτς, Η δόξα, 9 – 26. 

  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1)`
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απαγγελία του ονόματος του Θεού στο σημείο της παρουσίας του Θεού. Με 

βάση τα ανωτέρω είναι σαφές ότι μια τέτοια ψυχική σύνθεση δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από μία τεχνική της προσευχής, και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως βάση των θεωρητικών συμπερασμάτων.  

Ωστόσο, εάν δεν είναι αρκετά σαφής η διάκριση μεταξύ των 

στοιχείων αυτής της σύνθεσης, σ’αυτούς που έχουν συνηθίσει να 

χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική, η παρουσία του Θεού μπορεί να 

θεωρηθεί στο όνομα του Θεού, και όχι στο σημείο της απαγγελίας, και 

μετέπειτα ως αχώριστο του ονόματος και του Θεού.  

Όμως, αν στο  σημείο της παρουσίας του Θεού, η προφορά του 

ονόματος του Θεού, ενωθεί με τις προαναφερόμενες εμπειρίες (στην 

καρδιά), θα έχουμε ακόμη πιο περίπλοκη ειδική κατάσταση, την οποία οι 

άγιοι Πατέρες ονομάζουν καρδιακή δράση. Κατά τη διάρκεια της οποίας το 

προαναφερόμενο σημείο της απαγγελίας του ονόματος του Θεού, 

αναγκαστικά συμπίπτει με το σημείο της δημιουργίας των αισθήσεων 

(επειδή είναι δύσκολο, την ίδια στιγμή, ο νους να κρατήσει δύο σημεία), και 

λόγω ότι οι αισθήσεις αυτές είναι ευλογημένες ή της χάριτος, σε περίπτωση 

της απουσίας σαφούς ανάλυσης, προκύπτει η σκέψη ότι η ευλογημένη 

δράση γίνεται στο όνομα του Θεού, προσφερόμενο στη καρδιά, και όχι σε 

ένα σωματικό
78

. 
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 Молитва есть привлечение внимания Господа к собственным состояниям молящегося с целью 

вызвать желательные состояния в Господе... 

Произнесение имени Божия, являющееся элементом молитвы, возникая одновременно с 

представлением определенной точки пространства, сливается с ним в одно конкретное 

состояние - произнесение имени Божия в определенном пункте пространства. Если таким 

пунктом является сердце (телесный орган), то такое произнесение называется соединением ума 

с сердцем... 

Если к произнесению имени Божия в определенном пункте пространства присоединяется 

представление о присутствии Божием в том же пункте, то получается новое, более сложное 

конкретное состояние - произнесение имени Божия в пункте присутствия Божия. Из 

предыдущего ясно, что такой психический синтез есть не более, как молитвенный прием, и 

делать его базисом теоретических выводов никак нельзя. 

Однако при недостаточно ясном различении элементов этого синтеза у привыкших 

пользоваться этим приемом может возникнуть мысль о присутствии Божием не в пункте 

произнесения имени, а в самом имени, и дальше - о неотделимости имени от Господа... 
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Σύμφωνα με τον Γκριγκορόβιτς, όλα τα ονόματα και οι ενέργειες 

του Θεού, είναι χωριζόμενες από τον Θεό, ενώ οι ιδιότητες Του είναι 

αχώριστες: Συνεπώς, η αξία κάθε ονόματος εξαρτάται από τις ποιοτικές 

αξίες και τη σημαντικότητα που εκφράζει το όνομα. Έτσι, για μας τους 

ανθρώπους το όνομα Ιησούς Χριστός είναι πολυτιμότερο από όλα τα άλλα 

ονόματα του Θεού, διότι μας θυμίζει τη συμφιλίωσή μας με τον Θεό, την 

σωτηρία, τον αγιασμό της φύσης μας και την επανένωση της με τον Θεό. 

Αναφέρεται ως γλυκύτατο και μας θυμίζει τις πιο πολύτιμες στιγμές μας, 

στη σχέση μας με τον Κύριο. Αλλά ό,τι  έχουν ειπωθεί για το όνομα του 

Θεού, σχετίζεται με το όνομα Ιησούς Χριστός, το οποίο δεν είναι Θεός, στο 

οποίο δεν παρίσταται ο Θεός, και χωρίζεται από τον Θεό. Αχώριστες με το 

Θεό είναι οι ιδιότητες Του, που εκφράζουν τα ονόματα, π.χ. Αιωνιότητα 

(Ιεχωβά), η ένωση με την ανθρωπότητα (Ιησούς Χριστός), κλπ., ενώ τα 

ονόματα είναι χωριζόμενα
79

… 

Όπως προαναφέραμε το άρθρο του Χρυσάνθου Γκριγκορόβιτς 

έδωσε ξεκίνημα στην πολεμική κατά των ονοματολατρών. Η διαμάχη 

                                                                                                                                                                      
 Если же к произнесению имени Божия в пункте присутствия Божия присоединяются 

вышеупомянутые ощущения (в сердце), то получается еще более сложное конкретное 

состояние, которое Св. Отцы называют сердечным действием. При нем вышеупомянутый пункт 

произнесения имени Божия обязательно совпадет с пунктом возникновения ощущений (ибо в 

сознании одновременно трудно держать два пункта), а так как ощущения эти - благодатные (по 

крайней мере - высшие степени их), то при недостаточно ясном анализе является мысль, будто 

благодатное действие возникает не в телесном органе - сердце, а в имени Божием, 

произносимом в сердце. А это, в свою очередь, вызывает мысль о присутствии благодати в 

имени Божием вообще…  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 476 – 477, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1).  

79
 Ценность имен, относящихся к одному и тому же лицу, зависит от ценностей качеств, в имени 

выраженных. Поэтому для нас людей имя "Иисус Христос" даже дороже всех остальных имен 

Божиих, ибо оно напоминает нам о нашем примирении с Господом, спасении, славе принятия 

нашего естества в единство Божественной Ипостаси. Посему-то оно и именуется сладчайшим, 

что напоминает нам о наиболее дорогих для нас отношениях к нам Господа и событиях. Но все, 

сказанное об имени Божием вообще, относится и к имени "Иисус Христос": оно не есть Бог, в 

нем не присутствует Бог, оно отделимо от Бога. Неотделимы от Господа свойства Его, 

выраженные в именах, напр.: вечность (Иегова), соединение с человечеством (Иисус Христос) и 

т. п.; но сами имена отделимы
25

.  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 479 – 480, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1).  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_1
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αυτή  απασχόλησε έντονα, των ευρύτερο θεολογικό κύκλο της Ρωσικής 

Εκκλησίας, και το έτος 1913 ζήτημα έφτασε στην  Ιερά Σύνοδος της 

Ρωσίας. Η Ιερά Σύνοδος άκουσε τις εισηγήσεις των τριών  διακεκριμένων 

θεολόγων, του Αρχιεπισκόπου Αντωνίου (Χραποβίτσκι), ο οποίος μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως η κινητήρια δύναμη και ηγέτης της 

αντιονοματολατρικής καμπάνιας, του Αρχιεπισκόπου Νίκονα 

(Ροζντέστβενσκι) και του Σέργιου (Τρόιτσκι)
80

.  

β) Η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Αντωνίου Χραποβίτσκι 

 Η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Αντωνίου ξεχώριζε από τις άλλες 

εισηγήσεις με έντονη οξύτητα, σαρκασμό και ελλιπή θεολογική 

επιχειρηματολογία
81

.  Όσον αφορά το θέμα περί του ονόματος του Θεού, 

ο Χραποβίτσκι αναφέρει ότι το όνομα Ιησούς μπορεί να θεωρηθεί ως 

Θεός, μόνο σε περίπτωση ανοησίας και αποστασίας: Είναι δυνατόν, χωρίς 

να εγκαταλείψουμε τον Χριστιανισμό και την διάνοια, να επαναλάβουμε τον 

γελοίο ισχυρισμό, σύμφωνα με τον οποίο το όνομα Ιησούς είναι ο Θεός; 

Αναγνωρίζουμε ότι το όνομα Ιησούς είναι ιερό, επιλεγμένο από τον Θεό και 

αναγγελμένο από τον άγγελο, το όνομα που δόθηκε στον Θεάνθρωπο με την 

ενσάρκωσή Του (έμεινε αυτός που ήταν, και έλαβε αυτό, που δεν ήταν), 

αλλά να συγχέουμε με το όνομα τον ίδιο τον Θεό, δεν είναι κορυφή της 

τρέλας; Τι είναι ο Θεός; Ο Θεός είναι Πνεύμα, αιώνιος, παντάγαθος, 

παντογνώστης, πανταχού παρών, ενωμένος σε μία ουσία, αλλά τριαδικός σε 

πρόσωπα. Συνεπώς και το όνομα Ιησούς  δεν είναι ούτε λέξη και ούτε 

όνομα, αλλά είναι το Πνεύμα πανταχού παρόν, αγαθό, σε τρία πρόσωπα; 

Όμως, ποιος ανόητος μπορεί να επαναλάβει τέτοιες ανοησίες; Ή θα πουν, 

ότι το όνομα αυτό είναι ίδιο, το δεύτερο προσώπο της Αγίας Τριάδας και 

Θεάνθρωπος; Τότε, ας αναγνωρίζουν και άλλο παραλογισμό, ότι το όνομα 

είναι συνάναρχο του Πατρός, αιωνίως γεννημένο από Αυτόν, που 
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 Polovinkin, http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm.    

81
 Εδώ θα επισημάνουμε ότι, το χαμηλό θεολογικό επίπεδο της εισήγησης του Αρχιεπισκόπου 

Αντωνίου, και γενικά της κριτικής του, προκύπτει από την άγνοια των θέσεων του μοναχού Ιλαρίωνα. 

Όπως είπε ό ίδιος στην Μεγάλη Δούκισσα Ελισάβετ, το βιβλίο του μοναχού Ιλαρίωνα δεν το είχε 

διαβάσει. Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 485, 489, 

(http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_2).        
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ενανθρώπισε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Υπήρξε ποτέ μια αίρεση, η 

οποία έχει φτάσει σε τέτοια ανόητα συμπεράσματα
82

. 

Σύμφωνα με τον Χραποβίτσκι, η ενέργεια του Θεού είναι η 

δραστηριότητα του Θεού, ενώ ο λόγος του Θεού και η δημιουργία είναι η 

παραγωγή της Θείας δραστηριότητας, και όχι η ενέργεια: Η ενέργεια του 

Θεού μπορεί να αποκαλυφθεί ως θεία δραστηριότητα, ενώ ο λόγος του 

Θεού και η θεία δημιουργία είναι η παραγωγή της θείας δραστηριότητας, 

της θείας ενέργειας και όχι η ίδια η ενέργεια. Ακριβώς αυτό, λόγω άγνοιας 

ή πονηρίας ξέφυγε στον Μπουλατόβιτς. Αν κάθε δράση (ενέργεια) του Θεού 

και κάθε λόγος του Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός, προκύπτει ότι, το κάθε τι 

ορατό και απτό είναι ο ίδιος ο Θεός, δηλαδή, έχουμε έναν παγανιστικό 

πανθεϊσμό. Και αυτές τις ανοησίες, χωρίς ντροπή ισχυρίζεται ο 

Μπουλατόβιτς, που λέει ότι κάθε λέξη στο όρος Θαβώρ είναι Θεός, 

συνεπώς και η λέξις ,,ακούει’’ και ,,ότι’’ είναι Θεός; Ο Θεός επέκρινε τους 

αρχαίους Ιουδαίους, ο Σωτήρας επέκρινε τους Ιουδαίους της εποχής του, 

αποκαλώντας τους ,, 
 
γεννήματα εχιδνών’’. Ως εκ τούτου, και το φίδι είναι 

Θεός και η οχιά είναι Θεός; Σύμφωνα με τον Μπουλατόβιτς είναι έτσι, 

διότι και το φίδι και τον σκαντζόχοιρο και τον λαγό ο Θεός δημιούργησε, 

είναι η ουσία της ενέργειας του Θείου, και κατά συνέπεια όλα αυτά τα ζώα 

είναι επίσης Θεός; Παρομοίως διδάσκουν οι Ινδοί πανθεϊστές και 

λατρεύουν ως Θεό, τους κροκόδειλους, τους πιθήκους και τις γάτες. Ο 
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 Можно ли, не отказавшись от христианства и от разума, повторять их нелепое утверждение о 

том, будто имя Иисус есть Бог? Мы признаем, что имя Иисус есть священное, Богом нареченное 

и возвещенное Ангелом, имя данное Богочеловеку по Его вочеловечении (еже бо бе пребысть, и 

еже не бе приясть), но смешивать имя с Самим Богом не есть ли то верх безумия? Что есть Бог? 

Бог есть Дух, вечный, всеблагий, всеведущий, вездесущий и прочая, единый по существу, но 

троичный в Лицах. Значит, и имя Иисус есть не слово, не имя, а Дух вездесущий, благий, 

троичный в лицах? Кто, кроме лишенных разума, может повторить такую нелепость? Или они 

скажут, что сие имя есть самое второе Лицо Святой Троицы и Богочеловек? Тогда пусть они 

признают и другую нелепость, что имя сие собезначально Отцу, от Него предвечно рожденное, 

вочеловечившееся, распятое и воскресшее. Была ли когда-нибудь ересь, дошедшая до таких 

безумных выводов?...  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 486, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_2).        
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Μπουλατόβιτς πραγματικά επιθυμεί την προσέλκυση των αγιορειτών 

μοναχών σ’αυτή την τρέλα;
83

… 

γ) Η εισήγησή του Αρχιεπισκόπου Νίκονα Ροζντέστβενσκι 

Αρκετά φιλοσοφική και με στοιχεία ψυχολογίας ήταν και η 

εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Νίκονα (Ροζντεστβενσκι). Σύμφωνα με τον 

οποίον, το όνομα του Θεού, και γενικά το όνομα, είναι ένα αφηρημένο 

σύμβολο, προϊόν της σκέψης και υπαρκτό μόνο στον εγκέφαλο, εκτός του 

οποίου δεν υφίσταται. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει: α) Το όνομα είναι μια 

ενδεχόμενη λέξη, περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλη για το αντικείμενο 

περί του οποίου σκεφτόμαστε: Είναι απαραίτητο σύμβολο για το εγκέφαλό 

μας, που το μεταμορφώνουμε σε ήχους (λέξη), σε γράμματα (γραφή) ή 

απλός συλλογιζόμενο, αφηρημένο, υποκειμενικά αντιληπτό, όμως, εκτός 

εγκεφάλου ανύπαρκτη εικόνα (ιδέα). Χωρίς αυτό το σύμβολο ο εγκέφαλος 

μας δεν θα μπορούσε να κατανοήσει το αντικείμενο, το οποίο εννοούμε με 

ένα ή άλλο όνομα. Εκτός σώματος, το πνεύμα μας, μπορεί να μην έχει 

ανάγκη τέτοιων ονομάτων` τώρα όμως, που είναι κεκλεισμένο σε σωματική 

σύνθεση, δεν μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά, χωρίς τις συλλογισομένες 

εικόνες, ιδέες, λέξεις και ονόματα. Συνήθως το όνομα μάς υποδεικνύει 

κάποιες από τις ιδιότητες του αντικειμένου που πλησιάζει τη σκέψη μας, 

επαναλαμβάνω όμως, ότι καθ’εαυτόν το όνομα δεν υπάρχει, ούτε 

πραγματικά, ούτε πνευματικά, ούτε και υλικά. Είναι σχεδόν το ίδιο, με το 
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 Божию энергию можно назвать Божественною деятельностью, а Божие слово и Божие 

творение - это произведение Божественной деятельности, Божественной энергии, а вовсе не 

самая энергия. Вот этого-то о. Булатович по своему невежеству не досмотрел, или по своему 

лукавству не пожелал досмотреть. Если всякое слово, реченное Богом, и всякое действие Его 

есть Сам Бог, то выходит, что все, видимое и осязаемое нами, есть Сам Бог, т. е. получается 

языческий пантеизм... И такую нелепость о. Булатович утверждает без всякого стыда; он 

говорит что всякое слово, на Фаворе сказанное, есть Бог: значит, и слово "послушайте" есть Бог 

и слово "того" есть Бог? Бог обличал Иудеев древних, Господь Спаситель обличал Иудеев 

современных, говоря им: "змия, порождение ехиднова". Значит, и змея Бог и ехидна - Бог? По 

Булатовичу непременно так, вдвойне так, ибо и змею, и ежа, и зайца сотворил Бог, они суть 

действия Божества, а следовательно все эти звери тоже Бог? Так впрочем и учат индусы-

пантеисты и поклоняются, как Богу, и крокодилам и обезьянам и котам. Неужели о. Булатович 

желает и афонских иноков привлечь к такому же безумию?...  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 487, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_2).        
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ιδανικό σημείο στα μαθηματικά, τη γραμμή, τον κύκλο, στη γεωγραφία ο 

ισημερινός, ο μεσημβρινός κλπ. Παρόμοια είναι η σημασία και η ουσία του 

ονόματος για τη σκέψη μας
84

… 

 β) …Όπως οι ανθρωπομορφικές εκφράσεις περί του Θεού, το 

πρόσωπο του Θεού, η καρδιά, ο νους, η δεξιά, και τα παρόμοια, δεν είναι ο 

Ίδιος ο Θεός, αλλά ο αντικατοπτρισμός των ιδιοτήτων του Θεού, στον 

περιορισμένο εγκέφαλό μας, αν και σε ουσιαστικά ατελής προς τον Θεό 

μορφές (εικόνες), και στα ονόματα του Θεού` κάποιες, και όχι όλες, οι  

ιδιότητες του Θεού παρουσιάζονται στη συνείδηση και στον συλλογισμό 

μας, όπως ο ήλιος στον καθρέφτη: αυτή η αντανάκλαση του ηλίου, και 

λάμπει, και ζεσταίνει, δανείζεται τη θερμότητα και το φως από τον ήλιο, 

αλλά δεν είναι ο ήλιος` και τα ονόματα δεν είναι ο Ίδιος ο Θεός κατ’ουσίαν 

Του, διότι τα ονόματα δεν είναι ούτε υπάρξεις, δηλαδή, όπως 

προαναφέραμε, δεν υπάρχουν ούτε υλικά, ούτε και πνευματικά, λόγω της 

παρουσίας τους στον συλλογισμό μας, ως αναγκαίων στοιχείων της σκέψης 

μας
85

…  

                                                           
84

 Имя есть условное слово, более или менее соответствующее тому предмету, о коем мы хотим 

мыслить; это есть необходимый для нашего ума условный знак, облекаемый нами в звуки 

(слово), в буквы (письмо) или же только умопредставляемый, отвлеченно, субъективно 

мыслимый, но реально вне нашего ума не существующий образ (идея). Без такого знака наш ум 

был бы не в состоянии приблизить к своему пониманию тот предмет, какой мы разумеем под 

тем или другим именем. Наш дух, сам по себе, вне тела, может быть, в таких именах и не 

нуждается; но теперь, пока он заключен в телесный состав, он иначе и мыслить не может, как 

умопредставляемыми образами, идеями, словами, именами. Обычно имя указует нам какие-

либо свойства предмета, приближаемого к нашему мышлению, но повторяю: реально - ни 

духовно, ни материально - имя само по себе не существует. Это почти то же, что в математике 

идеальная точка, линия, круг, в географии - экватор, меридиан и подобное. Таково значение 

имени для нашего мышления, такова его сущность…  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 497, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_3).  

85
…Как человекообразные выражения о Боге - "лице Божие", "сердце", "ум", "десница" и 

подобные - не суть Сам Бог, а лишь отражение в нашем ограниченном уме свойств Божиих, 

притом в образах, по существу Богу несовершенно приличествующих, так и в именах Божиих 

отражаются, отображаются в нашем сознании, умо-представлении те или другие, но не все 

вместе, свойства Божий, как солнце в зеркале: оно, это отображение солнца, и сияет и греет, 

заимствуя свою теплоту и свет от солнца, но не есть само солнце: так и имена не суть Бог Сам 

по Сущности Своей, ибо они, имена, даже не суть и существа, т. е., как сказано выше, ни 

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_3
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 γ) Θεωρεί το όνομα του Θεού ως υποκειμενική σκέψη περί Θεού, 

και το διακρίνει από τον ίδιον τον Θεό: Συνήγοροι του νέου δόγματος λένε, 

ότι το όνομα του Θεού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Θεό, ότι κάθε 

φορά που επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου, επικαλούμαστε ή 

κατανοούμε τον ίδιον τον Θεό, και όχι μια αφηρημένη ιδέα, συλλογιστική 

εικόνα. Αλλά τότε γιατί να τονίζομε με λογική έμφαση την λέξη "όνομα", 

γιατί σαν να τονίσουμε αυτή τη λέξη; ... Θα πρέπει να πούμε ότι, αν και το 

όνομα ως αφηρημένος συλλογισμός για ό,τιδήποτε, δεν υπάρχει χωριστά 

από το αντικείμενο, αλλά κατά το διαλογισμό μπορεί να διαχωριστεί από το 

αντικείμενο, στο οποίο αφομοιώνεται. Μπορεί να του αποδοθούν κάποιες 

ιδιότητες, που δεν τις έχει το αντικείμενο έχει... Δεν είναι αναγκαίο να 

κάνουμε εξαίρεση, όταν ομιλούμε περί του ονόματος του Θεού... Ως εκ 

τούτου, πρέπει να παραδεχτούμε ότι άλλο είναι ο ίδιος ο Θεός και άλλο 

είναι η σκέψη μας περί του Θεού. Μόνο με ένα τέτοιο διαχωρισμό του 

ονόματος, ως σκέψης περί του Θεού, από τον ίδιο το Θεό, μπορεί να γίνει 

ξεκάθαρη ευλαβής αναφορά σε Αυτόν. Γι’αυτό και μόνο το λόγο 

απαγορεύεται να λέμε, ,,το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός’’
86

… 

δ) Παρά τα προαναφερόμενα, ο Αρχιεπίσκοπος Νίκων, 

αναγνωρίζει την αγιότητα και το σωτήριο χαρακτήρα του ονόματος 

Ιησούς: Όμως, τα ονόματα Θεού, είναι μόνο οι συλλογισμοί μας περί τις 

                                                                                                                                                                      
материально, ни духовно не существуют, будучи в нашем умопредставлении необходимыми 

элементами нашего мышления…  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 498, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_3). 

86
 Защитники нового догмата говорят, что имя Божие неотъемлемо от Бога, что каждый раз, 

когда мы произносим имя Господа, то разумеем или призываем именно Его Самого, а не 

отвлеченную идею, умопредставляемый образ. Но тогда зачем ставить логическое ударение на 

слове "имя", зачем как бы подчеркивать это слово?... Должно сказать, что, хотя имя, как 

отвлеченное умопредставление о чем бы то ни было, отдельно от предмета реально не 

существует, но в процессе мышления всегда может быть отделено от того предмета, коему 

усвояется. Ему может быть приписано то или другое качество, коим самый предмет не 

обладает… Нет надобности делать исключение и тогда, когда речь идет об имени Божием… 

Посему необходимо признать, что наша идея, наша мысль о Боге - одно, а самое Существо 

Божие - другое. Только при таком отделении имени, как мысли о Боге, от самого Существа 

Божия и можно здраво мыслить и благоговейно рассуждать о Нем. Уже по одному этому 

непозволительно дерзать говорить: "имя Божие есть Сам Бог"…  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 499, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_3). 
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ιδιότητες και τις καταστάσεις του Θεού, και αν ακόμη τις γνωρίζουμε μέσω 

θείας αποκάλυψης; Δεν έχουν καμία πρακτική σημασία για την πνευματική 

μας ζωή και τον πνευματικό κόσμο που μας περιβάλλει; Βεβαίως και 

έχουν` αλλά να κατανοήσομε αυτή τη σχέση πρέπει να περάσουμε από την 

δογματική στην ψυχολογία, στον τομέα της ύπαρξης της ψυχής μας, στον 

εσωτερικό μας άνθρωπο. Αν η μυστηριώδης νύφη Άσματος Ασμάτων, λέει 

στον αρραβωνιαστικό της ,, μῦρον ἐκκενωθὲν το ὄνομά σου
87

’’, εάν το 

όνομα της μητέρας, του πατέρα, του αδελφού, του φίλου, δεν μπορούμε να 

προφέρουμε με αδιαφορία` εάν ο βασιλεύς και προφήτης Δαβίδ στην απλή 

ανάμνηση του Θεού χαίρονται εγκάρδια` είναι δυνατόν, η ψυχή που αγαπά 

τον Κύριο, που αναζητεί και φιλοδοξεί Αυτόν, να μην αισθάνεται την 

ευωδία  αυτού του πνευματικού κόσμου - το πιο γλυκό όνομα του Κυρίου; 

Μάταια η Εκκλησία μέσα από την υμνολογία της αποκαλεί το όνομα του 

Κυρίου, ως γλυκύτατο, αιδεσιμώτατο, ένδοξο και λατρεμένο` διότι, το ιερό 

αυτό όνομα μιλάει στην καρδιά μας για τον Ιησού, και συνεπώς, για όλα 

αυτά πού περιλαμβάνουν την αιώνια σωτηρία. Η ψυχή μας είναι φτιαγμένη 

έτσι ώστε, ακούγοντας ένα όνομα παριστάνεται και η πνευματική εικόνα 

του φορέα του ονόματος, και αν πιστεύει ειλικρινά στον Θεό, μπορεί να μην 

συγκινηθεί με το όνομα του Θεού;
88

…  
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 ΠΔ Άσμα Ασμάτων 1,2 

88
 Но ужели имена Божий суть только наши умопредставления о свойствах и состояниях 

Божиих, хотя бы и ведомые нам из Божественного откровения? Ужели они не имеют никакого 

практического отношения к нашей духовной жизни, к той духовной сфере, которая окружает 

нас? Всеконечно - имеют; но чтобы выяснить это отношение, надобно из области догматики 

перейти в область психологии, в область жизни нашей души, нашего внутреннего человека. 

Если таинственная невеста Песни Песней говорит своему жениху: "миро излияное имя твое"
92

; 

если имя матери, отца, брата, друга мы не можем произносит равнодушно; если царь и пророк 

Давид при одном воспоминании о Боге веселился сердцем; то возможно ли, чтобы душа, 

любящая Господа, ищущая Его, стремящаяся к Нему, не ощущала благоухания сего духовного 

мира - сладчайшего имени Господня? Не напрасно же св. Церковь устами своих 

богодухновенных песнопений именует имя Господне сладчайшим, всечестным, великолепным, 

достопоклоняемым: ведь оно, это святейшее имя, говорит сердцу нашему о пресладком 

всещедром Иисусе, а следовательно, и о всем том, в чем наше вечное блаженство, вечное 

спасение. Душа наша так устроена, что при каждом имени, какое она слышит, ей как бы 

представляется уже и духовный образ того, чье имя произнесено, а может ли она не 

встрепенуться благоговением при имени Божием, если она верует искренно в Бога?..  
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δ) Η εισήγηση του καθηγητού Σέργιου Τρόιτσκι  

Η πιο ισορροπημένη απ’όλες τις προαναφερόμενες εισηγήσεις, 

είναι αυτή του καθηγητού Σέργιου Τρόιτσκι. Η εισήγηση του κ. Τρόιτσκι 

διαφέρει από αυτές των άλλων εισηγητών, με αρκετά αντικειμενική 

θεολογική ανάλυση, και είναι μια αξιόλογη προσπάθεια, όχι μόνο της 

κριτικής των ονοματολατρών, αλλά και παρουσίας της επίσημης 

διδασκαλίας περί του ονόματος του Θεού. Ο Τρόιτσκι ήταν ο μόνος εκ 

των εισηγητών που είχε επικοινωνία με τον Αντώνιο Μπουλατόβιτς, 

διευκρινίζοντας τις θέσεις του
89

. Μεγάλο μέρος της εισήγησής είναι 

αφιερωμένο στο βιβλίο του μοναχού Ιλαρίωνα, το οποίο, κατά τον 

Τρόιτσκι, δεν περιλαμβάνει τίποτα βλαβερό, εκτός από κάποιες ατυχείς 

και άτοπες διατυπώσεις, αν και απορεί, για το πώς επέτρεψε η υπηρεσία 

της πνευματικής λογοκρισίας την έκδοση του: Με την πρώτη ματιά 

φαίνεται κάπως περίεργο το γεγονός ότι το βιβλίο του π. Ιλαρίωνα, όχι 

μόνο πέρασε την πνευματική λογοκρισία, αλλά για αρκετά χρόνια 

διαβάζονταν και ήταν δημοφιλές, χωρίς να προκαλέσει ενστάσεις για 

παρατυπίες. Και αν τα σημεία, τα οποία στη συνέχεια προκάλεσαν τόσο 

μεγάλη διαμάχη, εξετάσουμε ξεχωριστά, χωρίς να λάβουμε υπόψιν τα 

επιχειρήματα, τα οποία αργότερα προβλήθηκαν για την υπεράσπισή τους, 

δεν θα βρούμε τίποτα σαγηνευτικό, εκτός από κάποιες ατυχείς και 

ανακριβείς εκφράσεις
90

… 

Όπως και οι υπόλοιποι εισηγητές ( ο μοναχός Χρύσανθος, ο 

Αρχιεπίσκοπος Νίκων), και ο Τρόιτσκι προσπαθεί να εξηγήσει τη σχέση 

του Θεού και του ονόματος, μέσω ψυχολογίας: Αυτή η περιγραφή της 

εσωτερικής εμπειρίας του προσευχομένου, μπορεί να θεωρηθεί ως αρκετά 

                                                                                                                                                                      
Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 504, (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_3). 

89
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 514 – 516, 528 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_4), 

Russell – Cohn, 8 – 9. 

90
С первого взгляда представляется довольно странным то обстоятельство, что книга о. 

Илариона не только пропущена была духовной цензурой, но и в продолжение нескольких лет 

читалась и одобрялась, не возбуждая упреков в неправильности. И если те ее места, которые 

потом возбудили столько споров, рассмотреть сами по себе, безотносительно к той 

аргументации, которая потом была выдвинута в их защиту, то мы не найдем здесь ничего 

соблазнительного, кроме некоторых неудачных и неточных выражений… Alfeev, Το ιερό 

μυστήριο, 516 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_4).  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_3
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_4
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_4
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σωστή. Η λογική και η ψυχολογία μάς διδάσκουν περί της αντικειμενικής 

σκέψης, δηλαδή, ότι κατά τη διαδικασία της σκέψης, τα λόγια και οι 

σκέψεις μας ταυτίζονται με τα πρόσωπα και τα αντικείμενα με τα οποία 

σχετίζονται,  λειτουργούμε με τα πρώτα, όπως με τα τελευταία, και 

διακρίνουμε τις σκέψεις και τα ονόματα των αντικειμένων, μόνο όταν 

κατευθύνουμε τον συλλογισμό μας προς αυτήν τη διαφορά. Όμως στη 

προσευχή, ως πρακτικής και όχι θεωρητικής πνευματικής εργασίας μας, η 

εισαγωγή μιας τέτοιας διάκρισης είναι αδύνατη, διότι αν η συνείδηση μας 

θα είναι απασχολημένη αποκλειστικά με τη σκέψη, ότι το όνομα του Θεού 

και ο ίδιος ο Θεός – δεν είναι το ίδιο, η προσευχή θα μετατραπεί σε 

αφηρημένη θεωρητική σκέψη. Μαζί με την ταύτιση του ονόματος του Θεού 

με τον ίδιο τον Θεό, η προσευχή συνοδεύται από αλάνθαστη πεποίθηση ότι 

ο Θεός είναι παρών και ακούει τον προσευχόμενο, και το όνομα του Θεού 

ταυτίζεται, όχι με την θεωρητική έννοια περί του Θεού, αλλά με την 

ζωντανή παρουσία του Θεού, ως πλησίον και σύμφυτου με τον 

προσευχόμενο Όντος. Την ειδική ζωντάνια και το συναίσθημα αυτό 

αποκτά, όταν στη προσευχή εφαρμόζονται ειδικές τεχνικές των ασκητών 

της προσευχής του Ιησού, με στόχο την εστίαση της προσοχής, δένοντάς την 

με ένα συγκεκριμένο σημείο του χώρου, δηλαδή με την καρδιά. Σε αυτή την 

περίπτωση, το όνομα του Θεού προφέρεται ταυτόχρονα με την παράσταση 

συγκεκριμένου σημείου του χώρου, την καρδιά, και τοιουτοτρόπως 

προκύπτει η ψυχοσύνθεση, που σύμφωνα με τον Θεοφάνη τον Έγκλειστο 

και άλλους ασκητές, ονομάζεται η ένωση του νου με την καρδιά. Αλλά 

επειδή προφέροντας το όνομα του Θεού, το αποδίδουμε στον ίδιο το Θεό, 

παρουσιάζεται εικόνα ότι ο Θεός είναι παρών στον χώρο της έκκλησης του 

ονόματος του Θεού, σαν να ταυτίζεται με αυτήν την επίκληση
91

…  
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 Это описание внутренних переживаний молящегося нужно признать вполне правильным. 

Логика и психология говорят нам о законе предметности мышления, о том, что во время 

процесса мысли мы отождествляем наши мысли и слова с теми предметами и лицами, к 

которым они относятся, оперируем с первыми, как с последними, и различаем мысли и 

наименования от предметов только тогда, когда направляем наш теоретический разум на это 

различие. Но в молитве, как виде практической, а не теоретической деятельности нашего духа, 

установление такого различия невозможно, ибо раз наше сознание будет занято чисто 

теоретической мыслью о том, что имя Господа и Сам Господь - не одно и то же, молитвы уже не 
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Ως βασική αιτία της σύγκρουσης των δύο στρατοπέδων, ο 

Τρόιτσκι θεωρεί την μεροληπτική κριτική του μοναχου Χρυσάνθου, και 

μεταφορά του ζητήματος από το πρακτικό στο θεωρητικό επίπεδο: Όσο ο 

π. Ιλαρίων  παρέμενε στο πρακτικό επίπεδο «διανοητικού χειρισμού», 

απλώς επαναλάμβανε την διδασκαλία των αρχαίων και νέων ασκητών, και 

προφανώς, σαν τους άλλους Αθωνίτες δεν υπέθετε την πιθανότητα άλλης 

άποψης` δυστυχώς όμως, και εν μέρει  υπό την ευθύνη του, αναγκάστηκε να 

στραφεί προς το ετερογενές γι’αυτόν, θεωρητική και μεταφυσική διάσταση, 

όπου, η σκέψη του έγινε χαοτική, όπως η κίνηση του ψαριού έξω από το 

νερό. Η αιτία μιας τέτοιας νέας διατύπωσης του ζητήματος, είναι η αρκετά 

προκατειλημμένη κριτική του μοναχού Χρυσάνθου, της  Σκήτης του 

Προφήτη Ηλία. Στην κριτική αυτή, εκτός από τις επιπλήξεις του π. 

Ιλαρίωνα για τα δευτερεύοντα θέματα, δηλαδή, ότι σε σύγκριση με άλλα 

ονόματα του Θεού, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο όνομα Ιησούς, και με 

ένα παράλογο τρόπο εκφράζεται για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 

Ενώ ως κύρια ευθύνη, του αποδίδεται ότι το ονοματοκρατικό και άυλο 

όνομα Ιησούς ταυτίζεται με την ουσία του Θεού. Η θέση αυτή, προσθέτει ο 

κριτής, είναι πανθεϊστική, δηλαδή, η ουσία του Θεού συγχωνεύεται με κάτι 

ξένο προς την ουσία Του. Συνεπώς, το πρακτικό ζήτημα περί προσευχής, 

μεταμορφώνεται σε θεωρητικό ζήτημα της σχέσης του ονόματος του Θεού 

με την ουσία Του. Το παράδειγμα του κριτή παρέσυρε και τον συγγραφέα. 

                                                                                                                                                                      
будет, а будет отвлеченное, теоретическое размышление. Вместе с отождествлением имени 

Господа с Самим Господом молитве всегда присуща неложная уверенность в том, что Господь 

соприсутствует и внимает молящемуся, и имя Господа относится и отождествляется не с 

теоретическим понятием о Боге, а с живым представлением о Нем, как близком и соприсущем 

молящемуся Существе. Особенную живость и яркость получает такое внутреннее чувство, когда 

к молитве применяются указываемые подвижниками молитвы Иисусовой особые приемы, 

имеющие целью сосредоточить внимание, привязав его к определенному пункту пространства, а 

именно к сердцу. В таком случае имя Божие произносится одновременно с представлением 

определенной точки пространства - сердца, и таким образом получается психический синтез, 

называемый у Феофана Затворника и других аскетов соединением ума с сердцем. Но так как, 

произнося имя Божие, мы относим его к Самому Богу, то получается представление, что Бог 

присутствует именно в месте призывания имени Божия и как бы сливается с этим 

призыванием… Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 516 – 517 

(http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_4).  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_4


51 

 

Στην απάντησή του ο π. Ιλαρίων, εξακριβώνει την απολύτως ορθή θέση ότι 

το όνομα ,,Ιησούς’’ είναι αντάξιο τιμής, λόγω ένωσης των δύο φύσεων του 

Χριστού σε μία υπόσταση, και προχωρά στο δύσκολο  γι’αυτόν ζήτημα, της 

σχέσης ονόματος και αντικειμένου. Περιγράφοντας ορθά τη διαδικασία της 

προσευχής, αδυνατεί να διατυπώσει τις ιδιαιτερότητές της, και όταν ο 

κριτής τον αναγκάζει, από την περιγραφή να περάσει στην επεξήγηση και 

αιτιολόγηση, αυτός αρχίζει και γράφει κάτι πολύ παράξενο και δυσνόητο. 

Την υποκειμενική ταύτιση του ονόματος και προσώπου στη προσευχή, την 

εξηγεί μέσω αντικειμενικής σχέσης μεταξύ ονόματος και αντικειμένου, και 

όχι μέσω υποκειμενικών προϋποθέσεων προσευχής, των κανόνων 

αντικειμενικότητας της σκέψης και της στενότητας της συνείδησης…   

Όντας επιφυλακτικός, στο τελευταίο τμήμα της εισήγησής του ο 

Τρόιτσκι απαντά στο βασικό ερώτημα, αν είναι η νεοφανής διδασκαλία 

αιρετική: Η αδυναμία της σωστής εξήγησης και περιγραφής του 

ψυχολογικού γεγονότος, εξαναγκάζει τον π. Ιλαρίωνα να δημιουργήσει μια 

εντελώς αιρετική θεωρία περί του ονόματος, ως κάποιας ιδιαίτερης 

ύπαρξης, που ενώνεται με το Θείο, όπως η ανθρώπινη φύση του Χριστού. 

Προφανώς ο συγγραφέας, δεν ξέρει τι εννοεί υπό τον όρο "όνομα". 

Μιλώντας για την Προσευχή του Ιησού και για τα ονόματα των 

αντικειμένων, εννοούσε την ψυχοσωματική πράξη της ονοματοδοσίας, 

αλλά προφανώς μια τέτοια πράξη δεν μπορεί να είναι ένα με το Θεό. Όμως, 

αν εννοεί το όνομα καθ’αυτόν, δηλαδή, τον γνωστό συνδυασμό των ήχων 

και γραμμάτων, είναι επίσης λάθος να μιλάμε για την αϋλότητα και ενότητά 

του με τον Θεό
92

...     
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 Пока о. Иларион стоял на этой практической почве "умного делания", он повторял лишь то, 

чему учили как древние, так и новые подвижники, и, по-видимому, так же, как и другие афонцы, 

не предполагал возможности другой точки зрения, но, к несчастью и отчасти не по своей вине, 

ему потом пришлось стать на несродную ему теоретическую, метафизическую почву, и здесь 

мысль его стала столь же беспорядочной, как беспорядочны движения вынутой из воды и 

брошенной на берег рыбы. Поводом к такой новой постановке вопроса послужила несколько 

тенденциозная рецензия инока Ильинского скита Хрисанфа. В этой рецензии, помимо 

второстепенных обличений о. Илариона в том, что он придает совершенно особое значение 

имени Иисус сравнительно с другими именами Божиими, что он будто бы "своеобразно и 

несмысленно выражается" о таинстве Евхаристии и др., ставится в главную вину, что он 

"номинальное и невещественное "имя Иисус" олицетворяет в живое и самое существо Бога". 
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 Στις εκδόσεις των ονοματοδόξων δεν υπάρχει καμία θέση που να 

μην διέψευδε την άλλη. Διδάσκουν ότι το όνομα είναι η ουσία του Θεού, 

και ότι η ουσία του Θεού είναι απερίγραπτη, ότι το όνομα του Θεού είναι η 

ενέργεια του Θεού, και ότι είναι η ανθρώπινη σκέψη, ισχυρίζονται ότι το 

όνομα του Θεού είναι ίδιος ο Θεός και δεν μπορεί να ταυτιστεί  με την 

ουσία του Θεού, και ότι οι συλλαβές και τα γράμματα του ονόματος του 

Θεού είναι χαριτόβρυτα, ενώ στη συνέχεια το αρνιούνται. Συνεπώς, 

μπορούμε να πούμε ότι η διδασκαλία των ονοματοδόξων δεν έχει 

αποσαφηνισθεί, και μπορεί να κριθεί μόνο όταν ξεκαθαρισθεί ότι 

εκπροσωπούν την αληθινή διδασκαλία των παλαμιτών και την αδυναμία να 

συνδυάσουν μ’αυτήν, την διδασκαλία ότι το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος ο 

Θεός. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουν την επιλογή μεταξύ της 

διδασκαλίας των παλαμιτών που αναγνωρίζεται από την Ορθόδοξη 

                                                                                                                                                                      
"Такая мысль, - добавляет рецензент, - есть пантеистическая, т. е. сливающая существо Божие с 

чем-либо находящимся вне Его существа". Таким образом, практический вопрос о том, как 

должно молиться, у рецензента переходит в теоретический вопрос об отношении имени Божия к 

существу. Пример рецензента увлек за собою и автора. В своем ответе на рецензию он, выяснив 

совершенно правильную мысль, что имя "Иисус" заслуживает поклонения в силу единения 

человеческого естества Христа с Божеским в единой Божеской Ипостаси, переходит к 

непосильному для него вопросу об отношении имени к вещи. Правильно описывая процесс 

молитвы, он не в силах выяснить его особенности, и когда рецензент принуждает его перейти от 

описания к объяснению и оправданию, он начинает писать нечто весьма странное и не-

удобовразумительное. Субъективное отождествление имени с лицом в молитве он объясняет не 

субъективными же условиями молитвы и законами предметности мышления и узости сознания, 

а объективным отношением между именем и предметом вообще…  

Неумение объяснить правильно подмеченный и описанный психологический факт заставляет о. 

Илариона создать совершенно еретическую теорию об имени, как о какой-то особой сущности, 

объединяющейся с Божеством так же, как объединяется с ним человеческая природа Христа. 

При этом автор, по-видимому, сам не знает, что он разумеет под "именем". Когда говорил он о 

молитве Иисусовой и о именах предметов, он разумел наш психофизический акт именования, 

но, очевидно, таковой акт не может быть едино с Богом. Если же он разумеет имя само по себе, 

т. е. известное сочетание звуков и букв, то тем более нельзя говорить о его невещественности и 

о единстве с Богом…  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 517 – 519 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_4).  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_4
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Εκκλησία, και της καινοφανούς διδασκαλίας τους, η οποία τότε και μπορεί 

να αποκαλυφθεί ως αίρεση
93

. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΑΤΡΕΙΑΣ 

 

3.1. Η καταδίκη της ονοματολατρείας 

Μετά από τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις μεταξύ των δύο 

παρατάξεων και του τεντωμένου κλίματος στη Αθωνική Πολιτεία, η Ιερά 

Κοινότητα καταφεύγει για βοήθεια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
94

. 

Προσπαθώντας να απολογηθεί, ο Μπουλατόβιτς, στις 27 Αυγούστου του 

1912, στέλνει στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’ την επιστολή 

(γραμμένη στα ελληνικά), στην οποία περιγράφει συνοπτικά τις δοξασίες 

του, και υποστηρίζει την ορθοδοξότητά του
95

.  
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 В изданиях имяславцев нет ни одного положения, которое не опровергалось бы другим, 

высказанным ими же. То они учат, что имя есть существо Божие; то говорят, что существо 

Божие не именуемо; то говорят, что имя есть Бог лишь как энергия Божия, то как мысль 

человеческая; то они утверждают, что имя есть Сам Бог; то говорят, что нельзя имя 

отожествлять с существом Божиим; то говорят, что слогам и буквам имени Божия присуща 

благодать; то отрицают это. Таким образом, можно сказать, что учение имяславцев еще не 

выяснилось окончательно и решительный приговор о нем можно произнести лишь тогда, когда 

они ясно будут представлять как истинное учение паламитов, так и невозможность связать с 

учением паламитов свое учение о том, что имя Божие есть Сам Бог. В таком случае им придется 

сделать выбор лишь между учением паламитов, признанным Церковью православным, и своим 

собственным новоизмышленным учением, которое тогда и станет ересью…   

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 527 – 528 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_4).  

94
 Η Ιερά Κοινότητα του Αγ. Όρους παρακαλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη να λάβει δραστικώτερα 

μέτρα` ο δε Μπουλατόβιτς και οι οπαδοί του, αποκαλούνται ως εστερημένοι συστηματικής θεολογικής 

μορφώσεως
 

, και απαίδευτοι που κατ’ακολουθίαν ησπάσθησαν ούτοι την διδασκαλίαν αυτού 

παραπεισθέντες ή υποκύψαντες στη βίαν… Κομνηνός, 363.
     

95
 Σ’αυτή τη δικαιολογητική επιστολή ο Μπουλατόβιτς συνοπτικά επαναλαμβάνει τις θέσεις του, και 

κατακρίνει τους αντιπάλους και τους αποκαλεί, ως γνησίους αδελφούς της αιρέσεως του Βαρλαάμ: Οι 

ονοματομάχοι λέγουν ότι εν τω ονόματι του Ιησού πρέπει να σωζώμεθα, ουχί δε και να το τιμώμεν, να 

τιμώμεν και να προσκυνώμεν πρέπει κατά την ιδέαν των μόνον τον Θεόν, ουχί δε και το όνομα αυτού… 

Δεν είναι λοιπόν αυτό άρνησις τελεία της Θεότητος του ονόματος Αυτού και γνησία αδελφή της 

βλασφημίας και της αιρέσεως του Βαρλαάμ; Διότι εκείνος έλεγεν, ότι η λάμψις του εν Θαβωρίω Όρει δεν 

ήτο Θεός, καθώς και αυτοί λέγουν τώρα ότι η αλήθεια του Θεού δηλ. οι θείοι λόγοι του Θεού, και τα 

ονόματα της Αγίας Τριάδος, και το όνομα του Ιησού το οποίον ο Κύριος εφανέρωσε εδώρησε τω κόσμω  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_4
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Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν άμεση, και 

στις 12 Σεπτεμβρίου του 1912 δημοσιεύεται η καταδικαστική επιστολή 

του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’, όπου η οπαδοί της βλάσφημης 

και καινοφανούς διδασκαλίας αποκαλούνται ως ανοήτως θεολογούσιν` 

ενώ ως αιτία της πλάνης αναγνωρίζεται το βιβλίο του μοναχού Ιλαρίωνα 

,, Επί των ορέων του Καυκάσου’’, το οποίο αποκαλείται αιρετικό
96

.  

Η καταδικαστική επιστολή του Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’ έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία των ονοματολατρών. 

Προβλέποντας την ήττα, ο Μπουλατόβιτς και οι οπαδοί του, 

                                                                                                                                                                      
αυτοί τώρα λέγουν, ότι το όνομα του Ιησού δεν είναι Θεός` μήπως λοιπόν δεν είναι φανερόν έργον ότι αν 

η εν Θαβωρίω λάμψις είναι Θεός καθώς ομολογεί η Εκκλησία επίσης και οι εν Θαβωρίω λόγοι οι 

ακουσθέντες τοις Αποστόλοις είναι αυτός ο Θεός, ως και οι εν Σινά λόγοι ακουσθέντες τοις Ισραηλίταις 

είναι αυτός ο Θεός, και πας ο εν Ευαγγελίω θείος λόγος είναι αυτός ο Θεός` διότι καθώς η εν Θαβωρίω 

λάμψις ούτω πως και η υπέρ του Θεού αλήθεια την οποίαν εφανέρωσεν ημίν ο Θεός εν τοις ονόμασιν 

αυτού είναι η ενέργεια του Θεού` και ούτω πως μήπως δεν είναι φανερόν έργον, ότι εκείνος όστις λέγει 

ότι το όνομα του Θεού δεν είναι Θεός εκείνος υποπίπτει υπό το ανάθεμα το οποίο επεκύρωσεν η εν 

Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος καθώς βλέπομεν και εν τω Τριωδίω του Συνοδικού της Α
ης

 Κυριακής της 

Α
ης

 εβδομάδος της Αγ. και μεγάλης Τεσσαρακοστης` << έτι τοις αυτοίς φρονούσι και λέγουσιν, επί της 

θείας ουσίας μόνης το της Θεότητος όνομα λέγεσθαι, μη ομολογούσι κατά τας των αγίων θεοπνεύστους 

θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, και επί της θείας ενεργείας ουχ ήττον αυτό τίθεσθε, 

και ούτω πάλιν μίαν θεότητα πάσι τρόποις πρεσβεύουσι, Πατρός, Υιού και αγίου Πνεύματος, είτε την 

ουσίαν αυτών, είτε την ενέργειαν, Θεότητα είποι τις, ως οι θείοι μυσταγωγοί και τούτο ημάς 

διδάσκουσι>>. Μήπως λοιπόν ο Κύριος δεν λέγει φανερώς ότι πας ο λόγος αυτού είναι αυτός ο ίδιος ο 

Θεός: τα ρήματα ά εγώ λαλώ υμίν πνεύμά εστι και ζωή εστιν, (Ιωαν.6, 63). Κομνηνός, 363 – 364.      

96
 Τοις ανοήτως θεολογούσιν αυτόθι μοναχοίς και την περί της θεότητος του ονόματος ,,Ιησούς’’ 

πεπλανημένην θεωρίαν επινοήσασι και εισάγουσι συμβουλεύομεν και εντελλόμεθα πατρικώς αμέσως και 

αυστηρώς αποστήναι από της ψυχωλέθρου πλάνης και παύσασθαι περί ά ουκ οίδασι συζητείν και 

λογοτριβείν, φροντίζοντας προ παντός περί της σωτηρίας της εαυτών ψυχής, την δε λύσιν των 

οιωνδήτινων αποριών αυτών ζητούντας και ευρίσκοντας εν τη παραδεδομένη διδασκαλία της Εκκλησίας, 

υπέρ ήν και παρ’ουδενί έξεστι νεωτερίζειν και καινοφωνείν. Άλλως κατά των την ανόητον και 

βλάσφημον διδασκαλίαν διαδιδόντων και τον τόπον ταραττόντων ληφθήσονται αυστηρότατα υπό της 

Εκκλησίας μέτρα, οία υπό των Ιερόν Κανόνων περί των ασεβούντων κα απειθών υποδεικνύονται και οία 

η ησυχία και η τάξις του ιερού υμών τόπου απαιτεί. Επειδή δε αρχή και αιτία του σκανδάλου εστί το  

απροσέκτως και ασυστάτως εν πολλοίς συντεταγμένον βιβλίον του μοναχού Ιλαρίωνος ,, Επί των ορέων 

του Καυκάσου’’ κατακρίνοντες και καταδικάζοντες τας αντιβαινούσας και παρακεκινδυνευμένας εν αυτώ 

περί του ονόματος ,,Ιησούς’’ εκφράσεις, απαγορεύομεν την ανάγνωσιν του βιβλίου τούτου πάσι τοις εν 

Αγίω Όρει, ως περιέχοντος πολλά τα πεπλανημένα και εις πλάνην και εις αίρεσιν άγοντος. Ιωακείμ, 145 

– 146.  
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προσπάθησαν με την βία να αρπάξουν την εξουσία στο κύριο έρεισμα 

τους, την Σκήτη του Αγ. Ανδρέα. Όπως μας διηγείται ο Ηγούμενος της 

Σκήτης, ο αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, τον Ιανουάριο του 1913, ο 

Μπουλατόβιτς με τους οπαδούς του, διώχνοντας με την βία τον Ηγούμενο 

με τους 17 μοναχούς, κατέλαβε την Σκήτη. Στο σημείωμα του, ο 

Ηγούμενος Ιερώνυμος μας διηγείται ότι, η επιστολή του Πατριάρχη 

Ιωακείμ Γ’, εξόργισε  τους ονοματολάτρες, και με ηγέτη τον 

Μπουλατόβιτς επιχείρησαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Έτσι, στη 

γενική συνέλευση της Σκήτης, ο Μπουλατόβιτς και οι οπαδοί του, 

προωθώντας τον δικό τους υποψήφιο, τον αρχιμανδρίτη Δαβίδ, έθεσαν 

ζήτημα αλλαγής του Ηγουμένου Ιερωνύμου. Όταν  η πρόταση του 

Μπουλατόβιτς δεν εγκρίθηκε από την συνέλευση των Γερόντων της Ιεράς 

Μονής Βατοπαιδίου, ο Μπουλατόβιτς μαζί με την ομάδα του, απαίτησε 

την παραίτηση του Ηγουμένου Ιερωνύμου, και όταν ο τελευταίος το 

αρνήθηκε: Ο Μπουλατόβιτς φωνάζοντας ,,Ζήτω!’’ πήδηξε πάνω στο 

γραφείο μου, ενώ οι οπαδοί του άρχιζαν να χτυπούν τους οπαδούς μου και 

εμένα... Διώχνοντας μας  από την Σκήτη
97

…  

Μετά την εκδίωξη του Ηγουμένου Ιερωνύμου, οι ονοματολάτρες 

της Σκήτης του Αγ. Ανδρέα απέστειλαν τις ενημερωτικές επιστολές, στον 

ιερομόναχο Αντόνινο, που ήταν επικεφαλής του Μετοχίου της Σκήτης 

του Αγ. Ανδρέα στην Αγ. Πετρούπολη
98

, και στον Γενικό Εισαγγελέα 

(Ober-Procurator) της Ιερά Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας τον κ. 

Σάμπλερ, όπου τον ενημερώνουν ότι στη γενική συνέλευση της Σκήτης η 

αδελφότητα εξέλεξε ομόφωνα νέο Ηγούμενο τον αρχιμανδρίτη Δαβίδ, και 

εξηγούν τους λόγους της αλλαγής Ηγουμένου με μορφή σύντομης 

ομολογίας
99

. Για την βίαιη εκδίωξη του Ηγουμένου Ιερωνύμου μιλά στην 

                                                           
97

 Alfeev, Οι διαμάχες, 32 – 39. 

98
 Στην επιστολή οι ονοματολάτρες ειδοποιούν τον ιερομόναχο Αντόνινο, ότι για πνευματικούς λόγους, 

οι αδελφότητα εξέλεξε νέο Ηγούμενο της Σκήτης, τον αρχιμανδρίτη Δαβίδ.  Alfeev, Οι διαμάχες, 40.   

99
 Εμείς, οι αδελφοί της Σκήτης του Αγ. Ανδρέα, πιστεύουμε σύμφωνα με την διδασκαλία της Αγίας 

Εκκλησίας, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και ομολογούμε το άγιο όνομα Αυτού, το οποίο από μόνο 

του  είναι Άγιο και είναι ο Ίδιος ο Θεός και αχώριστο από τον Θεό, όπως ομολογούν και οι αγ. Πατέρες. 

Ενώ, τους υποτιμώντας την θεία ιδιότητα του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αποκόπτομε ως 

αιρετικούς και ως εκ τούτου ζητάμε την αλλαγή του Ηγουμένου Ιερωνύμου… Alfeev, Οι διαμάχες, 41 – 
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επιστολή του, προς τον τότε Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Σαζόνοφ, και ο 

πρόξενος Μανσούροφ. Όπως αναφέρει ο Μανσούροφ: οι θρησκευτικές 

διαφορές επιπλέκονται με αταξίες, και με συνέπεια την βίαιη εκδίωξη του 

Ηγουμένου της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα, του αρχιμανδρίτη Ιερωνύμου. 

Όντας στην Κωνσταντινούπολη ο Μανσούροφ επισκέφτηκε τον 

νεοεκλεγέντα Οικουμενικό Πατριάρχη Γερμανό Ε’, για να τον 

ενημερώσει σχετικά με το θέμα των ονοματολατρών. Παρότι που δεν 

γνώριζε κατά βάθος την υπόθεση, ο Πατριάρχης ανέφερε ότι η Ιερά 

Επιστασία τον ενημέρωσε για τις βίαιες και αντικανονικές πράξεις των 

ονοματολατρών στη Σκήτη του Αγ. Ανδρέα` και ότι οι ηγέτες τους, ο 

αρχιμανδρίτης Δαβίδ και ο ιερομόναχος Αντώνιος,  κλήθηκαν στο 

Πατριαρχείο  για απολογία. Ενώ το θεολογικό κομμάτι του ζητήματος 

ανέθεσε στον σύλλογο των θεολόγων καθηγητών της Χάλκης
100

. 

Στις 30 Μαρτίου του 1913 δημοσιεύεται η γνωμοδότηση των 

καθηγητών της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής. Στη σύντομη εισαγωγή της 

γνωμοδότησης ο σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής ο Μητροπολίτης 

Σελευκείας Γερμανός, αναφέρει τους λόγους που ανάγκασαν τους 

καθηγητές να ασχοληθούν με το ονοματολατρικό ζήτημα. Εκτός από τους 

θεολογικούς λόγους ή λανθασμένης θεολογικής προσέγγισής περί του 

ονόματος Ιησούς, τονίζεται η επιθετικότητα των ονοματολατρών και ο 

βίαιος τρόπος επιβολής των απόψεών τους: Εκ της αναγνώσεως βιβλίου 

τινός εκδοθέντος το δεύτερον προ τριετίας υπό τινος ρώσσου ιερομονάχου 

Ιλαρίωνος ,, Ανά τα όρη του Καυκάσου’’, εν ω εύρηνται και εκφράσεις ότι 

το όνομα του Θεού είναι αυτός ο Θεός, εγεννήθη, ηγουμένου Αντωνίου 

τινός Μπουλατόβιτς…, καινοφανής τις διαδασκαλία περί της θεότητος του 

ονόματος ,,Ιησούς’’. Οι οπαδοί αυτής κατώρθωσαν δια διαφόρων 

φυλλαδίων, ρωσσιστί τε και ελληνιστί γεγραμμένων, ουχί μόνον 

Πατριαρχικόν πιττάκιον απολυθέν υπο της Α. Θ. Π. του πατριάρχου 

Ιωακείμ, καθ’υπόδειξιν του ηγουμένου της μονής Πατελεήμονος αρχιμ. 

                                                                                                                                                                      
42.  Θα ήταν χρήσιμο να επισημανθεί ότι ενώ στην αρχή της επιστολής οι ονοματολάτρες 

ενημερώνουν τον Σάμπλερ για την  εκλογή του νέου Ηγουμένου, στη συνέχεια ζητάνε την αλλαγή του 

Ηγουμένου Ιερωνύμου. Ως εκ τούτου, η επιτολή εκτός από την ενημερωτική, ήταν και προσπάθεια 

δικαιολογίας της παράνομης εκδίωξης του Ηγουμένου Ιερωνύμου, ως de jure Ηγουμένου. 

100
 Alfeev, Οι διαμάχες

 
, 53 – 57. 
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Μισαήλ, αλλά και να κατισχύσωσι διοικητικώς των αντιπάλων αυτών. 

Ούτως εν μεν τη Σκήτη του αγ. Ανδρέου προέβησαν εις παύσιν του δικαίου 

αυτής Ιερωνύμου και έξωσιν αυτού τε και δεκάδος ομοφρόνων αυτού εκ 

της Σκήτης αντικαταστήσαντες αυτόν δι’άλλου φρονούντος τα αυτών, του 

ιερομ. Δαυίδ, εν δε τη μονή του αγ. Παντελεήμονος θέντες υπό προσωρινόν 

περιορσιμόν τον ηγούμενον Μισαήλ και τους συν αυτώ εξενάγκασαν αυτόν 

εν τέλει να συνυπογράψει λίβελλον πίστεως αυτών αποδεχόμενος ότι και 

εκείνοι
101

. Και στη γνωμοδότηση, το βιβλίο του ιερομονάχου Ιλαρίωνος 

θεωρείται ως βασική αιτία της εμφάνισης της καινοφανούς διδασκαλίας. 

Το βιβλίο ,, Ανά τα όρη του Καυκάσου’’ χαρακτηρίζεται ως: γεγραμμένον 

εν πνεύματι μυστικισμού, όστις απορρέει μεν, ως γνωστόν, εκ ζωηρού 

θρησκευτικού αισθήματος και εκφαίνει ζώσαν πίστιν και αγάπην, είναι 

όμως επιδεικτικός, ως πολλάκις και πολλαχού και εν τω παρελθόντι 

συνέβη, αποπλανήσεων από των δογμάτων και διδαγμάτων της 

καθιερωμένης ορθής πίστεως, άτε εν τη εξετάσει και αντιλήψει των 

θρησκευτικών αληθειών ακολουθών ταις υπαγορεύσεσιν της καρδίας 

μάλλον και του αμέσου αισθήματος ή του νου
102

. Επίσης, οι καθηγητές 

επισημάνουν την αδυναμία τους να εμβαθύνουν στην εν λόγω διδασκαλία, 

λόγω έλλειψης χρόνου και της αδυναμίας στη πρόσβαση στο πολυσέλιδον 

και ρωσσιστί μόνον αποσταλείσαν αυτώ απολογίαν. Παρ’ όλα αυτά 

τονίζουν ότι αντελήφθησαν του πνέυματος της διδασκαλίας βάσει των 

άλλων τη Ιερά Συνόδω υποβληθέντων και παραπεμφθέντων αυτώ 

ρωσσικών τε και ελληνικών εγγράφων και εντύπων, είτε εν είδει 

ομολογιών, είτε εν είδει πρακτικών και κατηχήσεων
103

.   

Στη συνέχεια, περιγράφεται συνοπτικά η διδασκαλία των 

ονοματολατρών με το συμπέρασμα ότι, το όνομα Ιησούς δεν δηλώνει 

μόνο την ιδιότητα και την ενέργεια του Θεού, αλλά είναι ενέργεια και 

αυτός ο Θεός: Εκ της θέσεως ταύτης, ορμώμενοι ερειδόμενοι δε επί της 

επισήμου αποφάσεως της Εκκλησίας, ότι η θεότης προσήκει τη φύσει 

συνεπώς και ταις ιδιότησι και ταις ενεργείαις του Θεού, εξάγουσι το 

                                                           
101

 Γνωμοδότησις, 123. 

102
 Γνωμοδότησις, 123. 

103
 Γνωμοδότησις, 123. 
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συμπέρασμα, ότι και το όνομα Ιησούς, ως και πάν εν γένει αποκαλυφθέν 

θείον όνομα, ου μόνον είναι δηλωτικόν ιδιότητος και ενεργείας του Θεού, 

αλλά και ενέργεια και αυτό τούτο Θεός
104

… Όπως αναφέρεται στη 

συνέχεια το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με την υπάρχουσα διατύπωση 

περί των θείων ονομάτων ως ενεργειών του Θεού. Όμως η διδασκαλία ότι 

οι ενέργειες του Θεού είναι τα ονόματα, χαρακτηρίζεται καινοφανής, που 

οδηγεί στο πανθεϊσμό: Είναι περιττόν να σημειωθεί ότι τοιούτο 

συμπέρασμα είναι μέν σύμφωνον προς ήν διετύπωσαν ιδέαν περί των θείων 

ονομάτων ως περί ενεργειών του Θεού, αλλ’αυτή η δοξασία, ότι ενέργειαι 

Θεού είναι και αυτά τα ονόματα, είναι καινοφανής και καινόφωνος, η δε 

δικαιολογία αυτών ότι παν ρήμα Θεού ως ενέργεια αυτού είναι ου μόνον 

ζωής και πνεύματος πάροχον, αλλ’αυτό τούτο πνεύμα, αυτό τούτο ζωή, άρα 

αυτό τούτο Θεός, η δικαιολογία αυτή γενικώς εφαρμοζομένη άγει εις 

συμπεράσματα (οία το όνομα του Ιησού είναι Θεός, οι εν Θαβωρίω λόγοι 

οι ακούσθέντες υπό των Αποστόλων είναι αυτός ο Θεός, οι εν Σινά 

ακουσθέντες υπό των Ισραηλιτών λόγοι είναι αυτός ο Θεός, και πας ο εν 

τω Ευαγγελίω θείος λόγος είναι αυτός ο Θεός), άτινα παρά πάσαν αυτών 

άρνησιν όζουσι πανθεϊσμού
105

. 

Στο τέλος της επιστολής οι καθηγητές κομψά διορθώνουν τους 

ονοματομάχους, θεωρώντας ως λανθασμένο τον ισχυρισμό, ότι πρέπει να 

προσκυνείται ο ίδιος ο Ιησούς και όχι το όνομα: Εν τέλει δε ο σύλλογος 

των θεολόγων καθηγητών παρετήρησε και τούτο ότι, και η αντίθετος μερίς, 

είτε εκ συνδιαλλακτικού πνεύματος φερομένη, είτε και άλλως, προέβη εις 

τοιαύτην εκδοχήν της γραφικής ρήσεως (εν ω δει ημάς σωθήναι., Πρ. 4, 

12), ωσανεί επίστευον μεν και ούτοι εν τω ονόματι ουκ ώφειλον αλλ’αυτώ 

τω Ιησού. Ούτως έδωκαν λαβήν δεδικαιολογημένης αντιρρήσεως
106

.  

Αμέσως μετά την υποβολή της γνωμοδότησης των καθηγητών της 

Χάλκης, ακολούθησε η καταδικαστική επιστολή του Οικουμενικού 

Πατριάρχη Γερμανού Ε’. Ο Πατριάρχης Γερμανός Ε’ καταδικάζει την 

καινοφαινή διδασκαλίαν των ονοματολατρών και την αποκαλεί βλάσφημη 
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και αιρετική, και συνιστά βάση των Ιερών Κανόνων, να ληφθούν 

αυστηρότατα πειθαρχικά μέτρα, μέχρι και την εκδίωξή τους: προέβημεν, 

μετά την υποβολήν υπ’αυτών σχετικής αναλυτικής εκθέσεως, ης αντίγραφον 

επισυνάπτεται ώδε, εις διάσκεψιν συνοδικώς, καθ’ην ομοθύμως την 

ειρημένην καινοφαινή διδασκαλίαν περί του ονόματος Ιησούς, ως όντος 

δήθεν αυτού του Ιησού και Θεού, ουσιωδώς εμπεριεχομένου εν τω ονόματι 

αυτού, κατεδικάσαμεν και απεκηρύξαμεν εν Αγίω Πνεύματι ως βλάσφημον 

και αιρετικήν. Όθεν την συνοδικήν ταύτην της πλάνης καταδίκην και 

κατάκρισιν ανακοινούμενοι δια της παρούσης Πατριαρχικής ημών 

επιστολής τη οσιότητι υμών, εντελλόμεθα όπως την της Εκκλησίας 

απόφασιν εξαγγείλετε τοις τε εν τη ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος και 

τη ιερά Βατοπεδινή Σκήτη του Αγίου Ανδρέου, ως και πάσι τοις όπως ποτέ 

αυτόθι παραπλανηθείσι μοναχοίς, απαιτήσητε δε εξ ονόματος ημών και της 

Εκκλησίας ίνα οι πάντες αποπτύοντες ολοτελώς την βλάσφημον πλάνην 

απέχωσι τουντεύθεν μετά προσοχής από διδαχών ποικίλων και ξένων και 

εμμένωσι πιστώς εις μόνα τα παραδεδεγμένα δόγματα και την 

παραδεδομένην διδασκαλίαν της Εκκλησίας, υπέρ ήν και παρ’ήν ουδενί 

έξεστι καινοφωνείν. ,, Ει τις γαρ υμάς ευαγγελίζεται παρ’ο παρελάβετε, 

ανάθεμα έστω’’. Επιδηλούντες δε ότι, εάν και μετά την δευτέραν ταύτην 

εκκλησιαστικήν νουθεσίαν ευρεθή τις εμμένων εν τη κακοδόξω γνώμη και 

προαίρεσει αυτού και εξακολουθήση εχόμενος της ασυστάτου περί του 

ονόματος Ιησούς, ως όντος αυτού του Θεού, διδασκαλίας, περί των 

τοιούτων, ως αιρετικών και στασιαστών κατά της εκκλησιαστηκός 

πειθαρχίας, ληφθήσονται τα υπό των ιερών Κανόνων οριζόμενα μέτρα και 

ουδαμώς ανεκτόν έσται ίνα παραμένωσιν οι τοιούτοι και δια της λύμης 

αυτών διαφθείρωσι τον ευαγή τόπον υμών
107

…           

Μετά από την καταδικαστική απόφαση του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας, προκειμένου να 

συμβάλει στην ανάκτηση της ειρήνης στο Άγιο Όρος, αποφασίζει (αριθ. 

Πραξ. 4183/16.05.1913) να στείλει στην Άγιο Όρος τον Αρχιεπίσκοπο 
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 Γερμανός, 125. Μετά την καταδίκη της διδασκαλίας των ονοματολατρών, ο Μπουλατόβιτς  
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Νίκωνα και τον καθηγητή Σέργιο Τρόιτσκι. Επίσης, η Ιερά Σύνοδος, δια 

του χειρός του Αρχιεπισκόπου Νίκωνα, στέλνεται στον Οικουμενικό 

Πατριάρχη η επιστολή, στην οποία ζητά να δικαστούν οι ηγέτες των 

ονοματολατρών, ο ιερομόναχος Αντώνιος Μπουλατόβιτς και ο ηγούμενος 

Αρσένιος
108

. Όμως, πριν ξεκινήσει η αποστολή της συνοδικής επιτροπής, 

η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας, με το εγκύκλιο σημείωμά της 

(18.05.1913), συμφωνεί με την καταδικαστική απόφαση του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, και καταδικάζει το νέο δόγμα ως βλάσφημο 

και αιρετικό. Η επιστολή προτρέπει τους παλνηθέντες να υπακούσουν 

στην Μητέρα Εκκλησία εκτός της οποίας δεν υπάρχει σωτηρία… Ως νύμφη 

του Χριστού περισσότερο απ’όλους αγκαλιάζει το όνομα του Ιησού και 

άλλα ονόματα του Θεού` περισσότερο απ’όλους ξέρει πώς να αγαπά και να 

τιμά τον Ουράνιο Νυμφίο, δεν επιτρέπει στην προσκύνηση να προχωρήσει 
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 Alfeev, Οι διαμάχες, 148 – 151` Από το σύντομο βιογραφικό, που περιλαμβάνεται στο 

υποσημείωμα της συνοδικής απόφασης (αριθ. 4342/1913),  είναι γνωστό ότι ο ιερομόναχος Αρσένιος 

ήταν μοναχός της Λάβρας του Αλεξάνδρου Νιέφσκι. Το έτος 1890 διορίστηκε εκ της Ιεράς Συνόδου 

ως συνοδικός μισιονάριος (ιεραπόστολος). Από το έτος 1894 ο ιερομόναχος Αρσένιος ενθρονίζετε 

ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Αναστάσεως της επαρχίας Νόβγκοροντ. Με την συνοδική απόφαση, 

το 1906 ηγούμενος Αρσένιος παύεται από την θέση του ηγουμένου, με την εντολή να μεταφερθεί στη 

Μονή του Αγ. Βλαντιμίρου της Χερσώνας. Το Μάρτιο του 1909, ο ηγούμενος Αρσένιος απευθύνθηκε 

στη Ιερά Σύνοδο ζητώντας την ευλογία να μεταφερθεί στη Μονή του Σίμωνα Κανανίτη στο Νέο 

Άθωνα της επαρχίας Σουχούμ. Η αίτηση του δεν έγινε αποδεκτή, όμως του δόθηκε ευλογία να 

μεταφερθεί στη Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της ίδιας επαρχίας. Τον Αύγουστο – Σεπτέμβριο 

του ίδιου έτους η Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε ότι ο ηγούμενος Αρσένιος δεν πήγε στη μονή της 

διαμονής του, και χωρίς ευλογία διαμένει στην Αγία Πετρούπολη διατηρώντας στενές σχέσεις με τους 

ηγέτες των Ιωαννιτών. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η Σύνοδος προτρέπει τον ηγούμενο Αρσένιο, 

εντός δύο εβδομάδων να επιστρέψει στο Σουχούμ. Μη υπακούοντας στη εντολή της συνόδου, το 

Νοέμβριο του 1909, ο ηγούμενος Αρσένιος παύεται στη ιερωσύνη. Όμως, λόγω μεγάλης ηλικίας και 

προβλημάτων υγείας, το Σεπτέμβριο του 1912, η Ιερά Σύνοδος αποφασίζει να άρει την απαγόρευση 

και επιτρέπει στον ηγούμενο Αρσένιο να μεταβεί στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή του Αγ. 

Παντελεήμονος. Φτάνοντας στη Σκήτη του Αγ. Ανδρέα, τον Απρίλιο του 1913, ο ηγούμενος Αρσένιος 

αυτοαποκαλύφθηκε ως απεσταλμένος της Ιεράς Συνόδου και αποκτώντας σημαντική θέση στην ηγεσία  

των ονοματολατρών, δημιούργησε την ,,Ένωση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ’’. Ως εκ τούτου, με τη 

Συνοδική απόφαση (4447/24.05.1913), η δράση του ηγουμένου Αρσενίου αξιολογείται ως βλαβερή, 

και δίδεται εντολή στον αρχιεπίσκοπο Νίκωνα να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Alfeev, Οι διαμάχες, 

153 – 157, 161 – 164.           
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πέραν του επιτρεπτού, και δεν επιτρέπει στην περιορισμένη σκέψη μας να 

ανυψώνεται και να διορθώνει την εν Χριστό αποκαλυφθείσα αλήθεια...  

Στη συνέχεια, συνοπτικά παρουσιάζεται η ορθόδοξη διδασκαλία 

περί θείων ονομάτων:  

1) Το όνομα του Θεού είναι άγιο, άξιο προσκύνησης και επιθυμητό, 

διότι μας προσδιορίσει λεκτικά το ιερώτατο Όν και την πηγή κάθε αγαθού – 

το Θεό. Το όνομα αυτό είναι θείο, διότι εκ του Θεού μας αποκαλύφθηκε, 

μας διηγείται περί Θεού, ανεβάζοντας το νου μας προς Αυτόν. Στην 

προσευχή (ειδικά στη καρδιακή) το όνομα του Θεού και ο ίδιος ο Θεός 

κατανοούνται αχώριστος, σαν να ταυτίζονται, δεν μπορεί και δεν πρέπει να 

διαχωρίζονται και να αντιτίθενται  το ένα με το άλλο` όμως αυτό συμβαίνει 

μόνο στην προσευχή και στην καρδιά μας` όμως στη θεολογία, όπως και 

στη πραγματικότητα, το όνομα του Θεού είναι απλά ένα όνομα, και όχι ο 

ίδιος ο Θεός και η ιδιότητά Του, το όνομα του αντικειμένου και όχι το ίδιο 

το αντικείμενο, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ή να 

ονομαστεί ούτε ως Θεός (θα ήταν άσκοπο και βλάσφημο), ούτε ως 

Θεότητα, επειδή δεν είναι η ενέργεια του Θεού. 

2) Όταν, το όνομα του Θεού, προφέρεται στην προσευχή με πίστη, 

μπορεί να θαυματουργή, αλλά όχι από μόνη του, και όχι λόγω κάποιας 

αιωνίως  ενσωματωμένης ή συνδεμένης θείας δύναμης, η οποία θα ενεργεί  

μηχανικά, έτσι ώστε βλέποντας ο Θεός την πίστη μας (Ματθ. 9,2), και λόγω 

της υπόσχεσής Του, στέλνει τη χάρη Του και τελεί το θαύμα.  

3) Ειδικότερα, η τέλεση των ιερών μυστηρίων δεν εξαρτάται ούτε 

από την πίστη του ιερουργού, ούτε από την πίστη του λαμβάνοντος, ούτε 

λόγω επίκλησης και της απεικόνισης του ονόματος του Θεού` αλλά δια της 

προσευχής και της πίστης της Αγίας Εκκλησίας, εκπροσωπώντας την οποία 

αυτά τελούνται, και λόγω της διαθήκης του Κυρίου
109
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 Святейший Синод вполне присоединяется к решению Святейшего Патриарха и священного 
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больше всех знает, как любить и почитать своего Небесного Жениха; но она не позволяет 

своему почитанию простираться далее должного, не позволяет недальновидным человеческим 
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 Μετά την έγκριση του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο 

αρχιεπίσκοπος Νίκων και οι συνοδική επιτροπή, συνοδευόμενοι από τον 

πρόξενο της Ρωσίας στη Κωνσταντινούπολη, τον κύριο Σεμπούνιν, στις 

6/19.06.1913, με το πλοίο ,, Ντονέτς’’ μετέβη στο Άγιο Όρος. Την πρώτη 

ημέρα της επίσκεψης, ο αρχιεπίσκοπος Νίκων επισκέφθηκε την Μονή του 

Αγ. Παντελεήμονα. Όπως προκύπτει από τα καθημερινά μυστικά 

τηλεγραφήματα (αριθ. 450` 454` 458) του Σεμπούνιν: μετά την υποδοχή 

και τη δοξολογία ο αρχιεπίσκοπος Νίκων ωμίλησε από τον άμβωνα, 

συνεχίζοντας την ομιλία του στο αρχονταρίκι` παραμένοντας το βράδυ στο 

πλοίο
110

. Την επόμενη ήμερα ο αρχιεπίσκοπος Νίκων ζήτησε από την 

αδελφότητα της μονής να επιτρέψουν την επιστροφή των εκδιωγμένων, 

και συναντήθηκε με τους αρχηγούς του κινήματος. Η στάση τους είναι  

προσεκτική και απόμακρη, και αρνούνται να υπακούσουν στις αποφάσεις 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Συνόδου της Ρωσίας.  

                                                                                                                                                                      
нашим догадкам и ограниченному нашему чувству становиться выше и как бы поправлять 

истину, открытую Ей Христом...  

1. Имя Божие свято, и достопоклоняемо, и вожделенно, потому что оно служит для нас 

словесным обозначением самого превожде-леннейшего и святейшего Существа - Бога, 

Источника всяких благ. Имя это божественно, потому что открыто нам Богом, говорит нам о 

Боге, возносит наш ум к Богу и пр. В молитве (особенно Иисусовой) Имя Божие и Сам Бог 

осознаются нами нераздельно, как бы отождествляются, даже не могут и не должны быть 

отделены и противопоставлены одно другому; но это только в молитве и только для нашего 

сердца, в богословствовании же, как и на деле, Имя Божие есть только имя, а не Сам Бог и не 

Его свойство, название предмета, а не сам предмет, и потому не может быть признано или 

называемо ни Богом (что было бы бессмысленно и богохульно), ни Божеством, потому что оно 

не есть и энергия Божия. 

2. Имя Божие, когда произносится в молитве с верою, может творить и чудеса, но не само 

собою, не вследствие некоей навсегда как бы заключенной в нем или к нему прикрепленной 

Божественной силы, которая бы действовала уже механически - а так, что Господь, видя веру 

нашу и в силу Своего неложного обещания, посылает Свою благодать и ею совершает чудо. 

3. В частности, святые таинства совершаются не по вере совершающего, не по вере 

приемлющего, но и не в силу произнесения или изображения Имени Божия; а по молитве и вере 

св. Церкви, от лица которой они совершаются, и в силу данного ей Господом обетования. 

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 540 – 542 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr8.htm#gl8_5)` 

Florensky, Στον υδροκρίτη, Α’, 310`Reznichenko, 15. 
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Το τεντωμένο κλίμα τεντώθηκε περισσότερο μετά από την ομιλία 

του αρχιεπισκόπου Νίκωνα, στο Ναό της Αγίας Σκέπης της Ιεράς Μονής 

του Αγ. Παντελεήμονα, στις 11 Ιουνίου. Η ομιλία αυτή μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως εκβιαστική και με πολύ χαμηλό θεολογικό επίπεδο. 

Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα ,,Ρούσκοε Σλόβο’’, ο αρχιεπίσκοπος 

χτυπώντας με τη ράβδο φώναζε στους μοναχούς:  Εσείς θεωρείτε ότι κάθε 

όνομα είναι ο Θεός. Όμως εγώ θα σας πω ότι κάθε όνομα του Θεού δεν 

είναι Θεός. Και το σκουλήκι ονομάζετε ,,Σκουλήκι’’, εσείς ίσως θα πείτε 

ότι και το σκουλήκι είναι ο Θεός. Ο Υιός είναι μικρότερος από τον Πατέρα. 

Ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι  ,,ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος από εμένα’’. Εσείς 

θα πείτε ότι και ο Χριστός είναι Θεός.  

Ο καθηγητής Τρόιτσκι προσπάθησε να διακόψει τον Νίκωνα, 

λέγοντας τον: - Δέσποτα, ο Χριστός –είναι Θεός!  Και στην απόλυση λέμε, 

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.  

Ο αρχιεπίσκοπος Νίκων, χτυπώντας την ράβδο στο πάτωμα, 

φώναζε: - Μην τολμήσει κανείς να μου φέρει αντίρρηση. Διότι, ακόμη και η 

Βρετανία και η Γαλλία πιστεύουν όπως σας λέω.  

Στους ενοχλημένους μοναχούς δεν επιτρέπουν να διατυπώσουν 

αντιρρήσεις. Ενώ στην παρατήρηση ότι, αν το όνομα του Θεού δεν είναι 

Θεός, τότε αντί τα λόγια των ψαλμών, ,,Αινεσάτωσαν το όνομα του Κυρίου, 

και αινείτε, οι δούλοι Κυρίου’’, είναι απαραίτητο να λέμε ,,Αινείτε τον 

Θεόν Κύριον; Ο εξοργισμένος Δεσπότης απαντούσε: - Ναι, έτσι πρέπει!  

Τότε λέει ένας εκ τον μοναχών: - Θα πρέπει να ξαναγράψουμε όλα 

τα βιβλία. Ο Δεσπότης απάντησε: - Με το χρόνο θα ξαναγραφούν! Όλα τα 

βιβλία θα ξαναγραφτούν!  

Δεν χρειάζεται να πούμε, ότι αυτά τα λόγια προκάλεσαν στο ναό 

μεγάλες ταραχές και ο αρχιεπίσκοπος αναγκάστηκε να κρυφτεί στο Ιερό 

Βήμα
111

. 

                                                           
111

 "Вы, - говорил архипастырь, потрясая посохом, - каждое имя считаете за Бога. Так я скажу 

вам, что каждое имя Божие не есть Бог. И червяку имя только "червяк", а вы, пожалуй, скажете: 

"и червяк - Бог". Сын есть меньше Отца. Сам Иисус сказал, что "Отец есть более Меня". Вы 

скажете, что у вас и Христос - Бог". Профессор Троицкий попытался прервать Никона: 

"Владыко, Христос - Бог! И на отпусте говорится: "Христос истинный Бог наш"". Но владыка 

Никон, стуча о пол посохом, кричал: "Никто не смей мне возражать. Даже Англия и Франция 
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Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες αποσαφηνίζει η αποτυχία της 

αποστολής του αρχιεπισκόπου Νίκωνα. Όπως ο ίδιος αναφέρει  οι 

φανατικοί τον κατηγορούν για αίρεση και τον αποκαλούν Ιούδα. Οι 

ελπίδες για την ειρηνική επίλυση του προβλήματος ναυάγησαν. Ως μόνη 

λύση, ο αρχιεπίσκοπος Νίκων προτείνει την στρατιωτική λύση του 

προβλήματος, συλλαμβάνοντας και αποσύροντας τους ηγέτες και τα 

ενεργά μέλη του κινήματος
112

. Το σχέδιο του αρχιεπισκόπου Νίκωνα 

εγκρίνεται από την Ρωσική Κυβέρνηση, και στις 11 Ιουνίου του 1913 το 

πλοίο ,,Ό Τσάρος’’ μεταφέρει στο Άγιο Όρος 118 στρατιώτες και 5 

αξιωματικούς. Υπό την επίβλεψη των ενόπλων, ξεκινά στις 14 Ιουνίου η 

καταγραφή της αδελφότητας της Ιεράς Μονής του Αγ. Παντελεήμονος. 

Από τους 1700 μοναχούς της Μονής, οι 1000 ομολόγησαν το νέο 

δόγμα
113

. Για την μεταφορά στην Οδησσό, των 621 συλληφθέντων  

μοναχών
114

, στις 13 Ιουλίου του 1913 έφτασε το πλοίο ,,Η Χερσών’’
115

. 

Όπως γίνεται γνωστό από την αλληλογραφία του Γενικού Εισαγγελέα της 

Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας του κ. Σάμπλερ, και από την 

συνοδική απόφαση (19/10.07.1913), οι συλληφθέντες μοναχοί οι οποίοι 

χειροτονήθηκαν στο Άγιο Όρος, μέχρι νεωτέρας εντολής, είχαν 

                                                                                                                                                                      
так веруют, как я говорю". Возмущенным монахам не дают возможности возражать. На 

замечание о том, что если имя Божие не есть Бог, то слова Псалтири "Хвалите имя Господне, 

хвалите, рабы Господа" надо произносить "Хвалите Бога Господа" владыка в запале отвечал: 

"Да, так и нужно!" - "Тогда нужно все книги переписать", - замечает монах. "И перепишем со 

временем! Все книги перепишем!" - заявил владыка. Нужно ли говорить, что после этих слов 

храм захлестнула буря возмущения, и архиепископу пришлось скрыться в алтаре.  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 555 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr9.htm).  

112
 Όπως αναφέρεται στα τηλεγραφήματα (υπ’αριθ. 470` 471` 475` 478), για την αποφυγή της 

αιματοχυσίας,  ο αρχιεπίσκοπος Νίκων ζητά επειγόντως την άμεση απόσυρση των κεντρικών 

προσώπων του ονοματολατρικού κινήματος, συνθέτοντας την λίστα προσώπων για απέλαση. Alfeev, 

Οι διαμάχες, 188 – 198. 

113
 Ενώ σύμφωνα με τις ονοματολατρικές πηγές οι 661 μοναχοί δηλώθηκαν ως ονοματομάχοι, οι 517 

ως ονοματοδόξοι και 360 δεν παραβρέθηκαν στη καταγραφή. Solomina, 112 – 119` Alfeev, Το ιερό 

μυστήριο, 558 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr9.htm).  

114
 Από τους 621 συλληφθέντας μοναχούς, οι 418 ήταν απο την Μονή του Αγ. Παντελεήμονα και οι 

183 ήταν από την Σκήτη του Αγ. Ανδρέα.     

115
 Alfeev, Οι διαμάχες, 208 – 211. 

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr9.htm
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr9.htm
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απαγόρευση ιερουργίας και ρασοφορίας και έπρεπε να γυρίσουν στον 

τόπο καταγωγής τους
116

` ενώ οι μοναχοί οι οποίοι είχαν χειροτονηθεί στη 

Ρωσία ή χειροτονία των οποίων είχε αναγνωριστεί από την Ιερά Σύνοδο 

της Ρωσικής Εκκλησίας, έπρεπε να μεταβούν στα Αθωνικά μετόχια στην 

Οδησσό
117

. Στις 17 Ιουλίου με το πλοίο ,,Τσιχατσέφ’’ έφτασαν στη 

Οδησσό ακόμη 212 άτομα, τα οποία μοιράσθηκαν στα μετόχια της 

περιοχής. O κάθε μετανοημένος μοναχός, μπορούσε να επιστρέψει στους 

κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπογράφοντας την ειδική ομολογία, 

η οποία συντάχθηκε με την εντολή της Ιεράς Συνόδου
118

.  

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες μπορούμε να πούμε ότι, τα 

γεγονότα του Ιουνίου – Ιουλίου του 1913, έπληξαν ουσιαστικά τον 

ρωσικό αγιορείτικο μοναχισμό. Σε ένα μήνα, η ρωσική αγιορείτικη 

κοινότητα μειώθηκε κατά χίλια άτομα. Διότι, εκείνοι που δεν απελάθηκαν 

από το Άγιο Όρος, από φόβο της εκδίκησης, προτίμησαν να φύγουν στην 

ιεραποστολή, στη Καμτσάτκα (Камчатка)
119

. Οι περισσότεροι εκ των 

απελαθέντων αγιορειτών μοναχών είχαν τραγικό τέλος. Η ασέβεια και η 

βιαιότητα των ρωσικών αρχών είχε ξεπεράσει κάθε όριο, προκαλώντας 

τις έντονες διαμαρτυρίες του Οικουμενικού Πατριάρχη Γερμανού Ε’ και 

των Πατριαρχών Αντιοχείας και Ιεροσολύμων
120

. Η βίαιη αντιμετώπιση 

του ονοματολατρικού ζητήματος δίχασε και τους Ιεράρχες της Ρωσικής 

Εκκλησίας, οι οποίοι, (όπως ο για παράδειγμα ο Επίσκοπος Γκεμογκέν 

(Δολγκάνοφ) και ο Έξαρχος της Γεωργίας Αλέξιος), καταδίκασαν αυτή 

την βίαια ενέργεια. Ενημερώνοντας στις 21 Αυγούστου την Ιερά Σύνοδο, 

ο αρχιεπίσκοπος Νίκων δικαιολόγησε την στρατιωτική λύση ως μοναδικό 

                                                           
116

 O κάθε μοναχός έπρεπε να υπογράψει την διαβεβαίωση ότι θα τήρηση όρους τοις απαγορεύσεις, 

και θα επισκέπτεται το αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Alfeev, Οι διαμάχες, 235.          

117
Alfeev, Οι διαμάχες, 212 – 217.   

118
 Ο κάθε επιστρεφόμενος αποκήρυττε την αιρετική σοφιολογία  που είχε ασπασθεί, και υπέγραφε ότι 

ασπάζεται την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που εκδηλώνετε στις επιστολές των 

Οικουμενικών Πατριαρχών του Ιωακείμ Γ’ και του Γερμανού Ε’, όπως επίσης και στην επιστολή της 

Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας. Solomina, 119.          

119
 Η Καμτσάτκα είναι ομοσπονδιακό υποκείμενο της ρωσικής Άπω Ανατολής.     

120
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 570 – 573 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr9.htm).        
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μέσο, για να διατηρηθεί η ρωσική παρουσία στο Άγιο Όρος
121

. Όμως οι 

προσπάθειες του αρχιεπισκόπου Νίκωνα να δικαιολογήσει τα γενόμενα 

ναυάγησαν. Ο ρωσικός τύπος τον μετέτρεψε σε εκτελεστή του ρωσικού 

αγιορείτικου μοναχισμού, στρέφοντας την κοινή γνώμη υπέρ των 

διωκομένων μοναχών
122

. 

Μετά την καταδικαστική απόφαση της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ρωσίας κατά των ονοματολατρών, ο Μπουλατόβιτς με δύο 

μοναχούς φεύγει από την Αγία Πετρούπολη στο χωριό του στη 

Λουτσικόβκα. Όντας στο χωριό του ο Μπουλατόβιτς, συνεχίζει την 

ενεργή πολεμική κατά των αντιπάλων του, δημοσιεύοντας κατά τα έτη 

1913 – 1914 τα συγγράμματα όπως ,,Περί της προσκύνησης του ονόματος 

του Θεού και της προσευχής του Ιησού’’ και ,,Η σκέψη μου εν Χριστώ’’
123

.  

Τα γεγονότα του 1913 δεν πέρασαν απαρατήρητα και από την 

Τσαρική οικογένεια. Ο Τσάρος προσπάθησε να ειρήνευση την κατάσταση 

δείχνοντας ενδιαφέρον για το ονοματολατρικό ζήτημα. Στις 13 

Φεβρουαρίου του 1914 ο Τσάρος Νικόλαος Β’ υποδέχεται στα ανάκτορα 

την αντιπροσωπία των ονοματολατρών μοναχών. Μετά την ακρόαση ο 

Τσάρος τους υπόσχεται θα συμμετάσχει στην λύση του ζητήματος. Μετά 

από λίγες ημέρες ο η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε (αριθ. Πραξ. 1471/ 18/ 

                                                           
121

 Όπως δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Νίκων, δέχτηκε απειλές από την πλευρά των Ελλήνων, ότι αν δεν 

λυθεί το πρόβλημα με τους αιρετικούς, θα έδιωχναν όλους τους Ρώσσους του Αγίου Όρους. Alfeev, Το 

ιερό μυστήριο, 575, 577 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr9.htm).        

122
 Από τα πολλά δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου θα αναφέρουμε ένα κομμάτι από το άρθρο του 

Κόμι Μεσσέρσκι, δημοσιευμένο στην εφημερίδα ,,Ρούσκαια μολβά’’ 247 (20.08.1913), στο οποίο, 

κατά την γνώμη μας, αντανακλάται η κοινή γνώμη της εποχής: Ως φρίκη για όλο τον κόσμο, ο ιεράρχης 

της Ορθοδόξου Εκκλησίας μαζί με τους στρατιώτες, το αφρό στο στόμα, τα λόγια κατάρας και μίσους 

μπήκε  στο μοναστήρι και με τα όπλα, τον ξυλοδαρμό και την φυλάκιση, κοπιά για τη δόξα της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας, εναντίον των εκπροσώπων της αμφίβολης αιρέσεως των ονοματολατρών` [ На 

ужас всему миру, иерарх православной Церкви с солдатами, с пеной у рта, со словами 

проклятия и ненависти врывается в монастырь и оружием побоями и заточением работает во 

славу православной Церкви против представителей сомнительной ереси имяславцев! ]. Alfeev, 

Το ιερό μυστήριο, 579 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr9.htm).   

123
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 605 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr9.htm#gl9_3)` 

Solomina, 123. 

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr9.htm
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr9.htm
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1914) να ξαναδικάσει, υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Μόσχας 

Μακαρίου (Νέφσκι),  την υπόθεση των ονοματολατρών
124

.  

Στις 25 Μαρτίου του 1914, ο Μπουλατόβιτς στέλνει στον 

Αυτοκράτορα Νικόλαο Β’ την επιστολή στην οποία, για να ακουστούν 

όλοι, προτείνει την σύγκληση της ανεξάρτητης μικτής (δηλαδή κληρικών 

και λαϊκών)  επιτροπής. Και ζητά η υπόθεση να δικαστή με βάση την 

Κατήχηση, την Αγία Γραφή, τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και όχι με 

βάση την Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου. Ενώ στις 11 Απριλίου,  ο 

Μπουλατόβιτς και οι συνεργάτες του, στέλνουν στην Ιερά Σύνοδο την 

επιστολή με την οποία κόβουν την κοινωνία με την Ρωσική Εκκλησία. Η 

αλληλοκατηγορίες και αλληλοαφορισμοί συνεχίζουν, προκαλώντας 

περισσότερο κοινωνικό ενδιαφέρον, χωρίς βέβαια να προβλέπεται καμία 

λύση. Και μέχρι την αρχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 

ονοματολατρικό ζήτημα συνεχίζει να είναι το κεντρικό θέμα της ρωσικής 

κοινωνίας. Τα πράγματα αλλάζουν στις 19 Ιουλίου του 1914, όταν η 

Γερμανία και Αυστρία κήρυξαν πόλεμο στην Ρωσία. Το θέμα του 

ερχομένου πολέμου εσκίασε κάθε άλλο θέμα, και συνόδευε την 

καθημερινότητα του ρωσικού λαού μέχρι την οκτωβριανή επανάσταση 

του 1917. Η απόλυτη πλειοψηφία του ρωσικού λαού έκρινε θετικά την 

είσοδο της Ρωσίας στον πόλεμο και ανταποκρίθηκε στα στρατιωτικά 

καθήκοντά της. Τον Αύγουστο του 1914 ο Μπουλατόβιτς και οι οπαδοί 

του, κάνουν αίτηση στη Ιερά Σύνοδο, για να τους επιτραπεί να 

ακολουθήσουν τον στρατό ως στρατιωτικοί Ιερείς. Το αίτημα των 

ονοματολατρών εγκρίνεται το Σεπτέμβριο του 1914, και οι αιτούντες 

ακολουθούν των στρατό. Ο Μπουλατόβιτς διορίζεται στη δέκατη έκτη 

διμοιρία του ερυθρού σταυρού, και λόγω του στρατιωτικού παρελθόντος 

πολλές φορές διακρίνεται στα πεδία μάχης. Όμως, λόγω επιδείνωσης της 

υγείας του ο Μπουλατόβιτς, επιστρέφει στην Αγία Πετρούπολη, το 

φθινόπωρο του 1916
125

. 

Ως τελευταία προσπάθεια των ονοματολατρών να δικαιωθούν, 

μπορεί να θεωρηθεί η επιστολή τους προς την ,,Πανρωσική σύσκεψη των 

                                                           
124

 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 646 – 648 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr10.htm#gl10_1).  

125
 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 652 – 691 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr10.htm#gl10_3).  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr10.htm#gl10_1
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κληρικών και λαϊκών’’, με την ελπίδα ότι το θέμα θα συζητηθεί στην 

Μεγάλη Πανρωσική Σύνοδο του 1917 - 1918. Στην επιστολή, γίνεται 

λόγος για την βίαιη και λανθασμένη διαχείριση του ονοματολατρικού 

ζητήματος. Και την μετέπειτα σκληρή καθημερινότητα των απελαθέντων 

ονοματολατρών μοναχών, που στερήθηκαν τα βασικά ανθρώπινα 

δικαιώματα. Το θέμα των ονοματολατρών απασχόλησε την Σύνοδο, 

βέβαια χωρίς κάποια θετική για αυτούς κατάληξη
126

. Μετά από τις 

μεγάλες κοινωνικές διαταραχές, στις 2 Μαρτίου του 1917 παραιτείται ο 

Τσάρος Νικόλαος Β’. Η παραίτηση του Τσάρου προκάλεσε τις ριζικές 

αλλαγές στο πολιτικό και εκκλησιαστικό βίο της Ρωσίας, με τραγική 

συνέπεια, την Οκτωβριανή Επανάσταση.  

Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Μπουλατόβιτς, ήδη με 

αρκετά προβλήματα υγείας, συνεχίζει ακόμη τον αγώνα του, με 

αποτέλεσμα την παύση της Ιερωσύνης. Η Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής 

Εκκλησίας ακυρώνει την άρση της απαγόρευσης του 1914, λόγω της 

λήξης της. Τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 1918 ο Μπουλατόβτς κάνει 

έφεση, χωρίς όμως κάποιο θετικό αποτέλεσμα, ενώ στις 8 Νοεμβρίου του 

1918, ανακοινώνει την διακοπή της κοινωνίας με την εκκλησιαστική 

ηγεσία της Ρωσίας. Σχεδόν όλο το έτος 1919 διαμένει στο σπίτι της 

μητέρας του, στη Λουτσικόβκα, όπου και δολοφονείται από ληστές 5 

προς 6 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Το τέλος της επίγειας πορείας του 

Μπουλατόβιτς είναι όμοιο με αυτό, των πολλών κληρικών και λαϊκών, οι 

οποίοι δολοφονήθηκαν από το εγκληματικό κομμουνιστικό καθεστώς.   

 

3.2. Η μεταεπαναστατική περίοδος της ονοματολατρείας 

 Παρά τις τραγικές συνέπειες της Οκτωβριανής Επανάστασης του 

1917, και τις καταστροφές που προκάλεσε ο Εμφύλιος Πόλεμος του 

1917 – 1923, την δεκαετία του 1920 παρατηρείται η αναβίωση, της 

φιλοσοφικής του ονόματος, από τα βάθη του ονοματολατρικού 

κινήματος. Ως βασικός πυρήνας αναβίωσης της ρωσικής φιλοσοφίας 
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 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 723 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2).           
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του ονόματος, μπορεί να θεωρηθεί ο ,,Μοσχοβίτικος Κύκλος’’
127

, και 

κυρίως, οι εμπνευστές της, οι καθηγητές: ο Αλέξιος Λόσεφ, ο Παύλος 

Φλορένσκι και ο Σέργιος Μπουλγκάκοφ. Η ρωσική φιλοσοφία του 

ονόματος μπορεί να θεωρηθεί ως μίγμα του πλατωνισμού – 

νεοπλατωνισμού, της πατερικής θεολογίας και της νεώτερης 

γλωσσολογίας
128

.  

Ο πρώτος εκ των φιλοσόφων που ασχολήθηκε με το 

ονοματολατρικό ζήτημα ήταν ο Ιερέας Παύλος Φλορένσκι. Σύμφωνα 

με τον Φλορένσκι η βάση για την ορθή κατανόηση της διδασκαλίας 

των ονοματολατρών είναι η παλαμική διδασκαλία περί της ουσίας και 

της ενέργειας του Θεού. Ο Φλορένσκι συνδυάζει την παλαμική 

διδασκαλία περί άκτιστων ενεργειών με την γλωσσολογία, και 

συνεπώς, δίνει στην ονοματολατρεία την μορφή του ολοκληρωμένου 

φιλοσοφικού συστήματος
129

. Η βάση της διδασκαλίας του Φλορένσκι 

είναι διδασκαλία περί ενεργειών, του συμβόλου και της συνεργίας 

(κοινής ενέργειας)
130

. Η διδασκαλία περί του ονόματος του Θεού, 

παρουσιάζεται ως σύνθεση του συμβόλου και της συνεργίας. Εκτός 

από το εαυτό του, το σύμβολο φανερώνει και κάτι μεγαλύτερό του. Το 

όνομα είναι σύμβολο του Θεού, και εφόσον περιλαμβάνει τις ενέργειες 

του Θεού, είναι ενεργειακά συνδεδεμένο με το ίδιο το Θεό:  

Το όνομα του Θεού είναι ο Θεός, αλλά ο Θεός δεν είναι όνομα. Η 

ουσία του Θεού είναι ανώτερη από την ενέργειά Του, αν και η ενέργεια 

εκφράζει την ουσία του ονόματος του Θεού <...>  

                                                           
127

 Ο Μοσχοβίτικος Κύκλος (Московский Кружок), την δεκαετία του 1920, ονομαζόταν ο 

φιλοσοφικός ονοματολατρικός σύλλογος (ένωση), τα μέλη του οποίου ήταν: ο ιδρυτής του συλλόγου ο 

Αλέξιος Λόσεφ, ο Ιερέας Παύλος Φλορένσκι, ο Σέργιος Μπουλκγάκοφ, ο Μιχαήλ Νοβοσέλοφ, Ιερέας 

Θεόδωρος Ανδρέιεφ, ο Δημήτριος Εγκόροφ και ο Παύλος Ποπόφ. Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 746 

(http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2).           
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 Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 739 – 740 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2).  
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 Florensky, Στον υδροκρίτη, Α’, 368 – 370. 

130
 Με τον όρο συνεργία, ο Φλορένσκι ονομάζει την διαδικασία της Θεογνωσίας, εντός της οποίας 

γίνεται συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό. Κατά τον Φλορένσκι όλη η διαδικασία της σωτηρίας του 

ανθρώπου είναι συνεργία. Florensky, Στον υδροκρίτη, Α’, 370` Florensky, Το μυστήριο, 372 – 375` 

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 741 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2).   
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Η θεωρία του αντικείμενου και της ενέργειάς του, μπορεί να γίνει ή 

από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή, ή από την 

ενέργεια προσεγγίζουμε το αντικείμενο ή από το αντικείμενο την 

ενέργεια. Λόγω ότι ο Θεός προσεγγίζεται αποκλειστικά από κάτω προς 

τα πάνω, είναι αδύνατον να γίνει διαχωρισμός μεταξύ του Θεού και της 

ενέργειάς Του, και να διακριθεί σ’ Αυτόν, ο ίδιος ο Θεός και η ενέργειά 

Του.  

Ακόμη μια φορά επιστρέφουμε στο ζήτημα του συμβόλου. Το 

σύμβολο είναι μια ουσία, η ενέργεια της οποίας είναι συν-διαλυμένη με 

την ενέργεια κάποιου άλλου, υπέρτατου όντος` και συνεπώς μπορεί να 

υποστηριχθεί <...> ότι το σύμβολο είναι μια πραγματικότητα, που είναι 

μεγαλύτερη από την ίδια.  

<...> Η λέξη μπορεί να μην συνδέεται με την φωνητική της 

άρθρωση. Το αρχικό σημείο, στην διαδικασία της γνώσης, είναι η 

κατεύθυνση προς το γνωστικό αντικείμενο. Η διαδικασία αυτή είναι 

ακόμη υποκειμενική. Στη συνέχεια, κατά την νόηση της 

πραγματικότητας, ακολουθεί η διαδικασία εσωτερικής κραυγής, που 

είναι το πρώτο σημάδι της εισόδου στην αντικειμενικότητα. Η ονομασία 

είναι ταυτόχρονη με την γνώση <...> ο Θεός ονομάζεται, αυτό είναι η 

αρχική θέση της χριστιανικής γνώσης. Στον πανθεϊσμό ο Θεός δεν 

ονομάζεται, ενώ στην αποκάλυψη όλα ξεκινούν από αυτό: η συνομιλία 

του Χριστού με την Σαμαρείτιδα - ,, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν’’, 

δηλαδή Τον ονομάζουμε. Πριν από την έλευση του Χριστού ήταν 

εμφανής, αφενός, η αναζήτηση των Θεών, και από την άλλη η 

αναζήτηση των ονομάτων. Ενώ, μετά την έλευση του Χριστού, η 

αναζήτηση των αγνώστων θεών έγινε περιττή. Με κήρυγμα περί του 

Αγνώστου Θεού ξεκίνησε την ομιλία του και ο Απόστολος Παύλος στον 

Άρειο Πάγο. Ο Χριστιανισμός είναι το κήρυγμα του ονόματος του Ιησού 

Χριστού και του Ευαγγελίου, και η κλήση να ομολογήσουμε το όνομα 

του Χριστού
131

. 

                                                           
131

 Имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя. Существо Божие выше энергии Его, хотя эта энергия 

выражает существо Имени Бога <...> 

Мы можем смотреть на предмет и его энергию или сверху вниз, или снизу вверх, то есть или от 

предмета подходить к его энергии, или от энергии к предмету. А так как на Бога мы можем 
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 Ο Φλορένσκι θεωρεί το όνομα του Θεού ως μεγαλύτερη του εαυτού 

του, Θεία πραγματικότητα, που φανερώνει τον Θεό και είναι ο Ίδιος ο 

Θεός
132

. Με βάση τα παραπάνω, το όνομα του Θεού είναι σύμβολο 

που ενώνει την Θεία και την ανθρώπινη ενέργεια, η μεγαλύτερη του 

εαυτού της, ιδιαίτερη ύπαρξη, που φανερώνει την Θεία 

πραγματικότητα. Είναι η γέφυρα μεταξύ του Εγώ και του Αυτού
133

.  

Η απόψη του Φλορένσκι προσλαμβάνεται και εμβαθύνεται από τον 

Λόσεφ. Όπως και οι λοιποί ονοματολάτρες, και ο Λόσεφ δίνει έμφαση 

στην προσευχή του Ιησού, ως τόπο συνάντησης του ανθρώπου με το 

Θεό, που φανερώνεται μέσω ενεργειών Του, η μεγαλύτερη εκ των 

οποίων είναι το όνομα του Θεού: Η αποτελεσματική προσευχή είναι 

δυνατή μόνο εάν το όνομα του Θεού είναι η ενέργεια του Θεού και ο 

ίδιος ο Θεός.  Συνεπώς, όταν ο άνθρωπος μετέχει αυτής της ενέργειας, 

γίνεται όργανο της ενέργειας του Θεού… Αν το όνομα δεν είναι ο Θεός, 

                                                                                                                                                                      
смотреть только снизу вверх, то, следовательно, мы не можем отделить от Бога Его энергию, 

различить в Нем Его Самого и Его энергию. 

Мы опять подходим к вопросу о символе. Символ - такого рода существо, энергия которого 

срастворена с энергией другого, высшего существа, поэтому можно утверждать <...> что символ 

есть такая реальность, которая больше себя самой. 

<...> Слово может быть не связано с голосовой артикуляцией. Первый момент в акте познания - 

это когда мы направляемся к некоторому познаваемому существу. Это - еще субъективный 

процесс. И вдруг наступает процесс внутреннего вскрика при познании реальности. Это - уже 

первый момент вхождения в объективное. Наименование бывает в один момент с познанием 

<...> Бог именуем - это первое положение христианского познания. В пантеизме мы Бога не 

именуем, а в откровении с этого все начинается: беседа с самарянкой - "мы знаем, кому 

кланяемся", то есть именуем Его. Перед пришествием Иисуса Христа было заметно, с одной 

стороны, искание богов, а с другой - искание имен. А когда пришел Иисус Христос, поиски 

неведомых богов стали не нужны. С возвещения Неведомого Бога начал речь свою и Апостол 

Павел в Ареопаге. Христианство есть проповедь Имени Иисуса Христа и Евангелия, призыв 

исповедовать Имя Христа. Florensky, Στον υδροκρίτη, Α’, 370 – 371` Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 742 

(http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2).   

132
 Florensky, Στον υδροκρίτη, Α’, 282. 

133
 Florensky, Στον υδροκρίτη, Β’, 236 – 241` Reznichenko, 34` 

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 746 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2).  
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τότε και η προσευχή δεν είναι η επικοινωνία με τον Θεό, αλλά είναι η 

επικοινωνία με κάτι κτιστό
134

…  

Κατά τον Λόσεφ, η ονοματολατρεία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

στερέωση της ορθόδοξης δογματικής. Διότι: το δόγμα ως αποκάλυψη 

προϋποθέτει την ενέργεια του Θεού, ενώ η ενέργεια ολοκληρώνεται με 

το όνομα. 1) Το όνομα του Θεού είναι η ενέργεια του Θεού, που είναι 

ενωμένη με την ουσία του Θεού, και τοιουτοτρόπως είναι Θεός. 2) Ο 

Θεός διαφέρει από το όνομα και τις ενέργειές Του, και συνεπώς ο Θεός 

δεν είναι ούτε το όνομά Του, ούτε το όνομα γενικά. 3) Στα ελληνικά, 

αυτό μπορεί να εκφραστεί ως εξής: Το όνομα του θεού θεός εστί και δη 

ό θεός αλλ 'ό Θεός ούτ' όνομά εστι ούτε το εαυτού "Ονομα
135

… Η πιο 

πλήρης εικόνα για την διδασκαλία του Λόσεφ, εκδηλώνεται από τις  

θέσεις που συνέγραψε ο ίδιος:  

1) (Το όνομα του Θεού - Η ενέργεια της ουσίας του Θεού)  

α) Το όνομα του Θεού είναι το απρόσιτο και άπειρο Φως της 

ουσίας του Θεού, που φανερώθηκε στην τελική ύπαρξη, στον άνθρωπο 

και στον κόσμο.  

β) Όνομα του Θεού είναι η παντοδύναμη δύναμη του Θεού, που 

ενεργεί στην τελική ύπαρξη του ανθρώπου και του κόσμου.  

γ) Το όνομα του Θεού είναι η πληρότητα της τελειότητας του Θεού, 

που αποκαλύπτεται στην τελική ύπαρξη του ανθρώπου και του 

κόσμου, ως άπειρος σκοπός για την ένωση της δημιουργίας με το Θεό.  

δ) Συνεπώς, το όνομα του Θεού είναι το Φως, η Δύναμη και η 

τελειότητα του Θεού, που ενεργεί στην τελική φύση ή την ουσία της 

ενέργειας του Θεού.  

2) (Το όνομα του Θεού, ως ενέργεια της ουσίας του Θεού, είναι 

αχώριστη από την ίδια την ουσία, και επομένως, είναι ο ίδιος ο 

Θεός.) 

                                                           
134

 Losev, Φιλοσοφία, 155 – 167` Losev, Το πάθος, 74 – 78` Losev, Όν, 834 – 841` 

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 751 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2).  
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α)  Στον Θεό δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τμήματος και 

συνόλου, της ιδιότητας και της ουσίας, της ενέργειας και του 

ενεργούμενου` ως εκ τούτου –  

β) Το Φως, η Δύναμης και η τελειότητα του Θεού είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με την Θεία ύπαρξη. 

γ) [συνεπώς], η ενέργεια της ουσίας του Θεού είναι αχώριστη από 

τον Θεό και είναι ο ίδιος ο Θεός, και το όνομα του Θεού είναι 

αχώριστο από τον Θεό και είναι ο ίδιος ο Θεός.  

3) (Περί της συμβολικής φύσεως των ονομάτων του Θεού.)  

α) Το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός, αλλά ο ίδιος ο Θεός δεν 

είναι όνομα. Ο Θεός είναι ανώτερος από κάθε όνομα, και από κάθε 

ανθρώπινη και αγγελική γνώση.  

β) Ως εκ τούτου, το όνομα του Θεού είναι η φανέρωση της ουσίας   

του Θεού στον κόσμο και στον άνθρωπο, και στην οποία η ουσία 

παραμένει ακατανόητη και απερίγραπτη, λαμβάνοντας κατανοητές για 

τον ανθρώπινο νου, μορφές του ορατού κόσμου.   

γ) Δηλαδή, τα ονόματα του Θεού έχουν συμβολικό χαρακτήρα, και 

στη τελική μορφή τους, μιλούν για την άπειρη ουσία του Θεού. Τα 

ονόματα είναι ζωντανά σύμβολα του αποκαλυπτόμενου Θεού, δηλαδή,  

είναι ο ίδιος ο Θεός φανερωμένος στην δημιουργία.  

δ) Επομένως, κατ’ουσίαν τα ονόματα του Θεού είναι αχώριστα από 

τον Θεό και είναι ο ίδιος ο Θεός. Όμως, αυτός ο διαχωρισμός γίνεται 

στην ανθρώπινη σκέψη, λόγω της αδυναμίας της κα’ουσίαν 

προσέγγισης του Θεού, Αυτός είναι διαθέσιμος στα ονόματά Του, 

μόνο να μην ξεχνάμε ότι τα ονόματα ταυτόχρονα εξακολουθούν να 

φέρουν την ενέργεια της ουσίας, που είναι τα ονόματα του Θεού. 

4) (Το όνομα του Θεού – δεν είναι απλός ήχος και απαιτείται η 

ευσεβής προσκύνησή Του.)  

α) Το όνομα του Θεού, δεν είναι ,,απλώς ένα όνομα’’, δηλαδή, ο 

ήχος ή εμπειρία του ήχου. Ο ήχος και η εμπειρία του ήχου γίνονται 

φορείς του ονόματος του Θεού, λόγω της παρουσίας σ’αυτό του 

ονόματος του Θεού, και όχι λόγω ήχου και της εμπειρίας του ήχου. 

β) Ως εκ τούτου, οι ήχοι αυτοί, ως φορείς της ενέργειας του Θεού, 

προσκυνούνται μαζί με τις εικόνες, τα ιερά λείψανα, τον Τίμιο Σταυρό 
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και τα λοιπά αντικείμενα της λατρείας, που είναι συνδεδεμένα με την 

ανθρώπινη ύπαρξη. Η ουσία του ονόματος είναι ο ίδιος ο Θεός, ο 

οποίος, είναι η δύναμη, βάση της οποίας ο ήχος γίνεται φορέας του 

ονόματός Του, και συνεπώς απαιτείται η προσκύνηση και η διακονία 

του. 

5) (Στο όνομα του Θεού – συναντιώνται ο άνθρωπος και ο Θεός.) 

α) Στο όνομα του Θεού, συγχωρούνται οι αμαρτίες μας και 

σωζόμαστε. Στο όνομα του Θεού τελούνται τα μυστήρια, και η 

Εκκλησία, ως τόπος της σωτηρίας μας,  λειτουργεί στο όνομά Του. 

β) Ονομασία δεν είναι μια αυθαίρετη δύναμη, και λόγω ότι 

προϋποθέτει την προφορά του ονόματος ή την περιγραφή του,  η 

ονομασία δεν είναι πραγματική.  

γ) Δεδομένου ότι η ονομασία είναι πράξη ενεργητική, 

πραγματοποιείται με βάση την ενεργή πίστη και την αληθινή 

αφοσίωση στον Θεό. Τα μυστήρια και τα θαύματα τελούνται εκ του 

ονόματος του Θεού, όμως, η αποτελεσματικότητα του ονόματος 

πάντοτε συνδέεται με την υποκειμενική και ενεργή πίστη του 

ονομάζοντος.  

δ) Συνεπώς, αν και εκ φύσεως το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος ο 

Θεός και ως εκ τούτου είναι μονής φύσεως. Ενώ εκ του ανθρώπου 

προφερόμενο και συνεπώς στον άνθρωπο ενεργούμενο, λόγω της 

συμμετοχής της ενέργειας του ανθρώπου, το όνομα του Θεού είναι 

διττής φύσεως` προφερόμενο όνομα είναι το αμφιθέατρο της 

συνάντησης της θείας και της ανθρώπινης ενέργειας.  

ε) Ωστόσο, η ενέργεια του ανθρώπου περιορίζεται και 

κατευθύνεται αποκλειστικά προς την υιοθέτηση των θείων ενεργειών, 

ενώ στη  πραγματικότητα στα μυστήρια και τα θαύματα ενεργεί 

αποκλειστικά ο ίδιος ο Θεός στα ονόματά τους, και ο άνθρωπος 

γίνεται σκεύος του ονόματος του Θεού
136

. 

                                                           
136

 I. (Имя Божие - энергия сущности Божией.) 

a) Имя Божие есть неприступный и бесконечный Свет существа Божия, явленный в конечном 

существе мира и человека. 

b) Имя Божие есть всемогущая Сила существа Божия, действующая в конечном существе мира 

и человека. 
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c) Имя Божие есть полнота совершенства существа Божия, явленная в конечном существе мира 

и человека как бесконечная цель для стремления твари к Богу. 

d) Итак, Имя Божие есть Свет, Сила и Совершенство Бога, действующие в конечном естестве, 

или энергия сущности Божией. 

II. (Имя Божие, как энергия сущности Божией, неотделимо от самой сущности и потому есть 

сам Бог.) 

a) В Боге нет различия между частью и целым, свойством и сущностью, действием и 

действуемым; и потому - 

b) Свет Божий неотделим от существа Божия, Сила Божия неотделима от существа Божия, 

Совершенство Божие неотделимо от существа Божия; 

c) [следовательно], энергия сущности Божией неотделима от самого Бога и есть сам Бог, и имя 

Божие неотделимо от существа Божия и есть сам Бог. 

III. (О символической природе имен Божиих.) 

a) Имя Божие есть сам Бог, но Бог Сам - не имя. Бог выше всякого имени и выше познания 

человеческого и ангельского; 

b) следовательно], имя Божие есть такое явление" миру и человеку сущности Божией, в котором 

Она, оставаясь неименуемой и непостижимой, все-таки принимает доступные человеческому 

уму формы видимого мира. 

c) Значит, имена Божий таят в себе символическую природу: они в конечной форме говорят о 

бесконечной сущности Божией. Имена суть живые символы являющегося Бога, т. е. суть сам 

Бог в своем явлении твари. 

d) Отсюда следует, что по бытию и сущности своей имена Божий неотделимы от существа 

Божия и суть сам Бог, но для человеческого познания они отделимы, поскольку Бог не доступен 

нам в своей сущности, будучи доступен в своих именах, не надо только забывать, что имена 

одновременно все-таки несут на себе энергию сущности, почему и суть не иные какие, но имена 

Божий.  

IV. (Имя Божие - не есть звук и требует боголепного поклонения.) 

a) Имя Божие, поэтому, не есть "только имя", т. е. звук или переживание звука. Звук и 

переживание звука становятся носителями имени Божия не потому, что они именно звук и 

переживание звука (в этом они сродны со всеми прочими звуками у человека и животных), но 

потому, что в них присутствует сам Бог в своем явлении. 

b) Поэтому самые звуки, как носители энергии Божией, поклоня-емы наряду с иконами, 

мощами, св[ятым] Крестом и пр[очими] предметами "относительного поклонения", имеющими 

связь с тварным бытием человека; сущность же имени то, в силу чего звук является носителем 

имени Божия, есть сам Бог и требует не относительного, но безусловного поклонения и 

служения. 

V. (В имени Божием - встреча человека и Бога.) 

a) Именем Божием очищаемся от грехов и спасаемся, именем Бо-жиим совершаются таинства, 

именем Божиим действенна вся Церковь, как место нашего спасения. 
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Και μετά το τραγικό τέλος των μελών του μοσχοβίτικου κύκλου και 

γενικά της ρωσικής εκκλησίας
137

, το ζήτημα περί του ονόματος του 

Θεού συνέχιζε να απασχολεί τους θεολογικούς κύκλους στη Ρωσία και 

στη ρωσική διασπορά. Η πολεμική περί του ονόματος του Θεού 

συνεχίστηκε μεταξύ του Μητροπολίτη Σεργίου (Σταργκορόντσκι) και 

του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Βενιαμίν (Φέδτσενκόφ). Όπως 

προκύπτει από την αλληλογραφία, ο Μητροπολίτης Σέργιος 

ενημερώθηκε από κάποιον δόκιμο Γεώργιο Πολιακόφ, ότι ο 

αρχιεπίσκοπος Βενιαμίν είχε ονοματολατρικές τάσεις. Ο 

αρχιεπίσκοπος Βενιαμίν απολογήθηκε συγγράφοντας μια εκτενή 

έκθεση, όπου, επικαλούμενος τα συγγράμματα του Ιωάννου της 

                                                                                                                                                                      
b) Именование не есть сила сама по себе, поскольку имеется в виду имязвучие или 

имяначертание; постольку оно и не есть настоящее и истинное именование. 

c) Но поскольку именование действенно, постольку оно творится на активной вере и искренней 

преданности Богу; следовательно], таинства и чудеса творятся Именем, но с действенностью 

имени всегда связана субъективная и активная вера именующего. 

d) Отсюда, хотя само по себе имя Божие есть сам Бог и потому одноприродно, произносимое 

человеком и в связи с этим действенное в человеке имя Божие - двуприродно, поскольку 

участвует тут и энергия человека; произносимое имя - арена встречи Божественных и 

человеческих энергий. 

e) Однако энергия человека сводится лишь к принятию в себя Божественных энергий, подлинно 

же действует в таинстве и чуде сам Бог в своих именах, и только Он, а человек делается только 

сосудом имени Божия.  

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 755 – 757 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2).  

137
 Μετά από το αρχικό, φοβερό κύμα των διωγμών κατά της εκκλησίας (με τις αλλεπάλληλες 

συλλήψεις και τις εκτελέσεις των κληρικών και λαϊκών), το άθεο κομμουνιστικό καθεστώς, στις αρχές 

του 1930, προχωρεί στις συλλήψεις και τις εκτελέσεις των διανοουμένων ( των καθηγητών, θεολόγων, 

φιλοσόφων κλπ.). Συνελήφθηκαν για προδοσία και τα μέλη του μοσχοβίτικου κύκλου: α) στις 3 

Σεπτεμβρίου του 1931 καταδικάστηκαν οι καθηγητές Λόσεφ και Νοβοσέλοφ, ο μεν πρώτος για 10 

χρονιά φυλάκιση, ο δε δεύτερος για 8 χρόνια, ο οποίος τελικά εκτελέστηκε στις 17 Ιανουαρίου του 

1938` β) ο Ιερέας Παύλος Φλορένσκι μετά από τη τετραετή φυλάκιση εκτελέστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 

του 1937. Συνολικά, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και μέχρι το 1941 εκτελέστηκαν 130 χιλιάδες 

κληρικοί, και καταστράφηκαν ή κλείστηκαν γύρω στις 60 χιλιάδες ναοί.  Ταχιάος, Ιστορία, 172.    

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 764 – 765 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2)` 

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1083072)` (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1066584)`  

(http://vehi.net/florensky/)`(http://www.alexandrmen.ru/books/mdc/mdc4_09.html). 

(http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans).                  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2
http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2)`
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1083072)%60
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1066584
http://vehi.net/florensky/)%60
http://www.alexandrmen.ru/books/mdc/mdc4_09.html
http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans


77 

 

Κρονστάνδης και άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων, προσπάθησε 

να εξηγήσει την θέση του. Ο αρχιεπίσκοπος Βενιαμίν υποστηρίζει ότι: 

α) Η δύναμη της ενέργειας του ονόματος του Θεού προέρχεται από τη 

χάρη του Θεού, που είναι εγγενής στο ίδιο το όνομα.  

β) Ως εκ τούτου, το όνομα του Θεού είναι ενεργό όχι λόγω της 

δύναμης της πίστεως του προφέροντος, αλλά λόγω της παρουσίας της 

θείας χάριτος στο όνομα του Θεού.  

γ) Η φόρμουλα ,, Το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός’’ δεν είναι 

καινούργια, αλλά είναι η αρχαία, αληθινή και απόλυτα σωστή 

κατ’ουσίαν.  

δ) Η άποψη ότι στο όνομά Του, ο Θεός είναι παρών κατ’ουσίαν είναι 

θεολογικά εσφαλμένη, όμως δεν έρχεται σε αντίθεση με την άποψη για  

την κατά χάρη παρουσία του Θεού στο όνομα Του, αλλά αντιθέτως, 

ατενίζει τον αληθινό Θεό, κατά χάρην ενεργουμένου στο όνομά Του. 

ε) Η επιστολή της Ιεράς Συνόδου (18.05.1913) δίνει μεγάλη έμφαση 

στο υποκειμενικό στοιχείο και τη δύναμη της πίστεως, χωρίς την οποία, 

το όνομα του Θεού καταντά ως απλός ήχος ή ως κάποια ανάμνηση. 

Εδώ είναι παρούσα η ηθικό – ψυχολογική θεωρία της ερμηνείας των 

δογμάτων, την οποία εφάρμοζε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αντώνιος 

(Χραποβίτσκι). Και ο οποίος, εφαρμόζοντάς την, οδηγήθηκε στην 

αιρετική αλλοίωση του δόγματος περί εξιλέωσης
138

.           

                                                           
138

 1. Сила действия имени Божия происходит от благодати Божией, присущей самому имени. 

2. Имя Божие действенно само по себе - не в силу веры произносящего, но благодаря 

присутствующей в имени Божием благодати Божией. 

3. Формула "Имя Божие есть Сам Бог" не новая, а древняя, истинная и абсолютно верная по 

существу. 

4. Мысль о том, что в имени Божием присутствует Бог Своим существом, богословски 

неприемлема, однако она не противоречит идее благодатного присутствия Божия в имени 

Божием, а наоборот, лишь оттеняет реальность Бога, Который действует благодатью, 

пребывающей в Его имени. 

5. В Послании Св. Синода... оттеняется наоборот иная сторона молитвенного делания и 

употребления имен Божиих, это – вера и подвиг самого человека. И притом эта субъективная 

сторона выдвигается на первый план; до такой степени, что без нея, - напр. без усердия веры, - 

самое имя Божие оказывается будто бы пустым, ничего в себе не заключающим звуком или 

воспоминанием. Послание носит на себе отпечаток "нравственно-психологической" теории 
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  Παρά τις τραγικές συνέπειες των διωγμών της δεκαετίας του 1930, 

και σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή των κλάδων της θεολογία και 

φιλοσοφίας (λόγω φυλακίσεων, εκτελέσεων και απελάσεων των 

διανοουμένων), το ονοματολατρικό ζήτημα συνέχισε να απασχολεί 

τους επιβιώσαντες, και κυρίως τους θεολόγους της ρωσικής 

διασποράς. Εκ των οποίων, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 

προαναφερθέν ζήτημα εκδήλωσε ο διακεκριμένος θεολόγος και 

φιλόσοφος ο Ιερέας Σέργιος Μπουλγκάκοφ. Πριν προχωρήσουμε στο 

θεολογικό κομμάτι, της περί του ονόματος του Θεού διδασκαλίας του 

Μπουλγκάκοφ, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Μπουλγκάκοφ 

είναι ο μοναδικός εκ των θεολόγων που ασχολήθηκαν με το ζήτημα, 

και διακρίνει τους πολιτικούς λόγους, ως βασική αιτία της τραγικής 

εξέλιξης του ονοματολατρικού ζητήματος. Ο Μπουλγκάκοφ θεωρεί 

ότι ο βασικός λόγος της καταδίκης και της μετέπειτα απέλασης των 

Ρώσων μοναχών, ήταν πολιτικός, για να μειωθεί σημαντικά η ρωσική 

παρουσία στο Άγιο Όρος. Και ως εκ τούτου, ο Μπουλγκάκοφ θεωρεί 

ύποπτη, την επιφανειακή και εσπευσμένη γνωμοδότηση των 

καθηγητών της Χάλκης, και επίσης την αρκετά εσπευσμένη 

καταδικαστική απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Γερμανού
139

.  

Όσον αφορά την περί του ονόματος του Θεού διδασκαλία, ο 

Μπουλγκάκοφ, όπως και οι λοιποί ονοματολάτρες, ταυτίζει το όνομα 

του Θεού με την ενέργειά Του. Ενώ για να ερμηνεύσει την σχέση του 

Θεού με το όνομά Του, όπως και ο Φλορένσκι, χρησιμοποιεί την 

γλωσσολογία. Οι ιδιότητες του Θεού θεωρούνται ως κατηγορούμενα 

(predicate) μέσω των οποίων αποκαλύπτεται ο Θεός, και η σχέση του 

                                                                                                                                                                      
истолкования догматов, проводившейся в жизнь митрополитом Антонием (Храповицким) и 

приведшей его к еретическому учению об Искуплении. Alfeev, Οι διαμάχες, 659 – 664` Alfeev, Το 

ιερό μυστήριο, 767 – 768 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2).  

 

139
Ο Μπουλγκάκοφ θεωρεί απαράδεκτη και πολιτικά εμπνευσμένη την γνωμοδότηση των θεολόγων 

καθηγητών της Χάλκης, διότι, είναι απαράδεκτο να κρίνεις κάτι το οποίο δεν το έχεις διαβάσει (= η 

Απολογία του Μπουλατόβιτς) και να στηρίζεσαι, όπως ομολογούν και οι ίδιοι καθηγητές, επί των 

άλλων τη Ιερά Συνόδο υποβληθέντων και παραπεμφθέντων αυτώ ρωσσικών τε και ελληνικών εγγράφων 

και εντύπων, είτε εν είδει ομολογιών, είτε εν είδει πρακτικών και κατηχήσεων…  Bulgakov, Pro et 

Contra, 301` ΕΑ 37 (1913) 123.  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr11.htm#gl11_2
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Θεού με το όνομά Του, είναι ανάλογη μ’αυτή του κατηγορουμένου και 

του υποκειμένου: <<…>> κάθε αποκάλυψη του Θεού, και κάθε 

Θεοφάνεια είναι νέο κατηγορούμενο, ένα νέο όνομα για το άφατο και 

ακατανόμαστο. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος 

Τον ονομάζει, Του δίνει ονόματα παρόμοια με τον τρόπο που δίνει 

στους ομοίους του. Φυσικά, δια της αποκαλύψεως μέσα στον άνθρωπο, 

ο ίδιος ο Θεός μέσω του ανθρώπου ονομάζει τον εαυτό του` όμως αυτό 

γίνεται μέσω της θρησκευτικής εμπειρίας, της μυστικιστικής ενατένισης, 

του φιλοσοφικού στοχασμού, της επιστημονικής γνώσης και του ηθικού 

ηρωισμού, δηλαδή, μέσα από την ανθρώπινη ζωή και την 

δημιουργικότητα. Μπορεί να φαίνεται (όπως φάνηκε στον Φόιερμπαχ 

και σε πολλούς άλλους), ότι ο άνθρωπος δημιουργεί τον Θεό κατ’εικόνα 

του, ως αντικειμενική προέκταση του εαυτού του. Αυτή η ψευδαίσθηση 

είναι δυνατή επειδή η ονομασία του Θεού γίνεται στον άνθρωπο και από 

τον άνθρωπο, είναι η πράξη του, είναι η αφύπνισή των θεοφόρων και 

των θεοφανειακών δυνατοτήτων του, και η εφαρμογή της εντός αυτού 

εικόνας του Θεού, της πρωτόπλαστής του, θεανθρωπότητας
140

.  

Ο Θεός μας αποκαλύπτεται δια των ενεργειών Του, οι οποίες είναι 

τα ονόματα. Στην ουσία, η ονομασία είναι η ανθρώπινη δράση του 

Θεού, ενώ το όνομα είναι η ενανθρώπιση της ενέργειας: η ίδια η Θεία 

ενέργεια μιλά για τον εαυτό της στον άνθρωπο, φανερώνεται στον λόγο, 

και ο λόγος ως ονομασία του Θεού, γίνεται η ενσάρκωσή της ή η 

ανθρώπινη ενσάρκωσή της. Συνεπώς εδώ, ,,ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο’’ 

                                                           
140

 <<…>> всякое откровение Божие, всякая феофания есть новое сказуемое, новое имя к 

неизреченному и неименуемому. Бог открывается человеку и в человеке, и человек именует 

Бога, дает Ему имена, по аналогии тому, как он дает их себе подобным. Разумеется, это Бог 

именует Себя в человеке и чрез человека Своим откровением, однако совершается это чрез 

религиозный опыт, мистическое созерцание, философское умозрение, научное постижение, 

нравственный подвиг, одним словом, чрез человеческое творчество и жизнь. И может казаться 

(как казалось Фейербаху и многим до него и после него), что человек создает Бога по образу 

своему, как объективную проекцию самого себя. Эта иллюзия возможна именно потому, что 

именование Божие совершается в человеке и чрез человека, есть его деяние, пробуждение его 

феофорных и феофанических потенций, реализация в нем заключенного образа Божия, его 

изначального бо-гочеловечества. Bulgakov, Η φιλοσοφία, 272` Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 777 – 778 

(http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr12.htm#gl12_1).   

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr12.htm#gl12_1
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λαμβάνει μια ευρεία ερμηνεία: ενανθρώπιση του Λόγου γίνεται όχι μόνο 

κατά την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά και κατά 

την ονομασία, την οποία τελεί ο άνθρωπος ως απάντηση στην ενέργεια 

του Θεού. Για το λόγο αυτό και μόνο τα ονόματα του Θεού δεν μπορούν 

να θεωρηθούν ως καθαρά ανθρώπινα δημιουργήματα, ως ψευδώνυμα 

και εφευρήματα του ανθρώπου
141

. Το όνομα του Θεού δεν είναι κάτι το  

θεωρητικό, είναι η γέφυρα που ενώνει τον ουρανό και την γη. Η 

επίκληση του ονόματος του Θεού γεμίζει το όνομά Του με την 

παρουσία Του, και συνεπώς δημιουργείται η ηχητική εικόνα του 

Θεού
142

, το λεκτικό πανάγιο σύμβολο, και η λεκτική ενανθρώπιση του 

Θεού
143

. Όσο για το όνομα Ιησούς, ο Μπουλγκάκοφ αναφέρει ότι, 

επειδή το όνομα Ιησούς αφορά και τις δύο φύσεις του Θεανθρώπου, 

και αποκαλύφθηκε από τον αρχάγγελο Γαβριήλ, άρα, στην ουσία από 

τον ίδιο τον Θεό, και προηγήθηκε της σύλληψης και της γέννησης του 

Χριστού, συνεπώς υπάρχει προαιωνίως στον Θεό
144

. Το όνομα Ιησούς 

περιλαμβάνει: το προαιώνιο όνομα της δεύτερης υπόστασης, του Λόγου 

του Θεού… Το όνομα του Ιησού δεν είναι απλώς ακόμη ένα όνομα και 

ακόμη ένα στάδιο της θείας αποκαλύψεως, αλλά είναι το όνομα του 

Ίδιου του Θεού
145

. 

Οι απόψεις του Μπουλγκάκοφ επαναλαμβάνονται στο βιβλίο ,, 

Περί προσευχής’’ του Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου (Σαχάρωφ). Όπως ο 

Μπουλγκάκοφ, και ο Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος τονίζει την υπαρξιακή 

                                                           
141

 <<…>> Божественная энергия сама говорит о себе в человеке, открывается в слове, и слово, 

именование Божие, оказывается как бы ее вочеловечением, человеческим воплощением. "И 

Слово плоть бысть" получает здесь истолкование расширительное: воплощение Слова 

совершается не только в боговоплощении Господа Иисуса Христа, но и в именованиях, которые 

совершаются человеком в ответ на действие Божие. Уже по одному этому имена Божий не 

могут рассматриваться, как чисто человеческие создания, как клички, изобретаемые человеком.  

Bulgakov, Η φιλοσοφία, 274` Bulgakov, Το πρωτότυπο, Α’, 65 – 72. 

Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 779 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr12.htm#gl12_1). 

142
 Bulgakov, Η φιλοσοφία, 290. 

143
 Bulgakov, Η φιλοσοφία, 294. 

144
 Bulgakov, Η φιλοσοφία, 307, 310 – 311` Bulgakov, Το πρωτότυπο, Β’, 218 – 219` Παπαμιχαήλ, 

406`Μακρής, 928 – 930. 

145
 Bulgakov, Η φιλοσοφία, 309.  

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr12.htm#gl12_1
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σημασία της προσευχής του Ιησού, και την θαυματουργική και 

σωτήρια δύναμη του ονόματος του Θεού
146

. Σύμφωνα με τον 

Σαχάρωφ, ο ακατονόμαστος κατ’ουσίαν Θεός, αποκαλύπτεται στις 

ιδιότητες Του (=κατ’εικόνα Του δημιουργημένα λογικά όντα) με 

διάφορα ονόματα: Αιώνιος, Παντογνώστης, Παντοδύναμος, 

Παντοκράτωρ` Φως, Ζωή, Κάλλος, Σοφία, Αγαθότητα, Αλήθεια, Αγάπη, 

Δίκαιος, Σώζων, Άγιος, Αγιασμός, κλπ. Και λόγω της αδιαιρέτου 

υπάρξεως της θεότητας, κάθε όνομα περιλαμβάνει ολόκληρη την 

θεότητα. Το Είναι Του υπερβαίνει κατά την Ουσία Του όλα τα 

Ονόματα. Παρόλα αυτά Αυτός συνεχίζει να αποκαλύπτεται με τα 

Ονόματα
147

.  Ο προαιώνιος Λόγος σάρξ εγένετο και αποκάλυψε το 

Όνομά Του: Ιησούς, Σωτήρ, ή Θεός – Σωτήρ. Το όνομα Ιησούς μας 

αποκαλύπτει πρωτίστως τον σκοπό της ενσαρκώσεως, που είναι η 

ημών σωτηρία. Το όνομα Ιησούς, ως ενέργεια του Θεού είναι η 

πνευματική πραγματικότητα και το ακουστικό αίσθημά Του και η 

γέφυρα μεταξύ ημών και Εκείνου. Επειδή προέρχεται από τον Άγιο Θεό 

είναι άγιο, και μας αγιάζει με την επίκλησή Του. Με το Όνομα αυτό και 

δι’αυτου η προσευχή λαμβάνει αισθητό χαρακτήρα: Μας ενώνει με τον 

Θεό. Στο Όνομα αυτό είναι παρών ο Θεός σαν μέσα σε κάποιο πολύτιμο 

δοχείο γεμάτο άρωμα. Χάριν αυτού ο Υπερκόσμιος γίνεται αισθητά 

ενδοκόσμιος. Ως θεία ενέργεια αυτό εκπορεύεται από την Ουσία της 

Θεότητος και είναι καθεαυτό Θείο. Συνεπώς, το Όνομα Ιησούς όπως 

όλα τα άλλα Ονόματα που μας αποκαλύφθηκαν Άνωθεν συνδέονται 

οντολογικά με Αυτόν – τον Θεό
148

. Και λόγω της θείας προελεύσεως 

θεωρείται προαιώνιο: Το Όνομα Ιησούς δόθηκε με Άνωθεν αποκάλυψη. 

                                                           
146

 Όπως αναφέρει ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος: Ο Κύριος κατά τις τελευταίες ώρες της ζωής Του μαζί 

μας: ,, Έως άρτι ουκ ητήσατε ουδέν εν τω Ονόματί Μου` αιτείτε και λήψεσθε, ίνα η χαρά υμών η 

πεπληρωμένη… Αμήν αμήν λέγω υμίν ότι όσα αν αιτήσητε τον Πατέρα εν τω Ονόματί Μου, δώσει 

υμίν’’(Ιωαν. 16, 24 και 23). Οι λόγοι αυτοί του Χριστού αποτελούν το δογματικό και ασκητικό θεμέλιο 

της προσευχής με το Όνομά Του. <<…>> Έτσι λοιπόν η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από μαρτυρίες ότι 

οι Απόστολοι τελούσαν πολλά παράδοξα θαύματα επικαλούμενοι το Όνομά Του… <<…>> και είναι 

γεμάτη από μαρτυρίες για τον Θεό με τα Ονόματα Του… Σαχάρωφ, Περί προσευχής, 112, 128.    

147
 Σαχάρωφ, Περί προσευχής, 121. 

148
 Σαχάρωφ, Περί προσευχής, 125 – 126.    
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Προέρχεται από την αιώνια Θεία σφαίρα και δεν αποτελεί διόλου 

επινόηση γήινου νου, παρόλο που εκφράζεται με ανθρώπινη (κτιστή) 

λέξη. Η αποκάλυψη είναι πράξη – ενέργεια της Θεότητος, και ως τέτοια 

ανήκει σε άλλο επίπεδο και υπερβαίνει τις κοσμικές ενέργειες. Στην 

υπερκόσμια δόξα του το Όνομα Ιησούς είναι μετακοσμικό
149

…  

 

 

 

 

 

 

 

EΠΙΛΟΓΟΣ  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι με την καταδίκη της 

ονοματολατρείας ως αίρεσης, και την απέλαση των οπαδών της 

νεοφανούς διδασκαλίας, δεν λύθηκε το πρόβλημα. Διότι, στην ουσία 

το πρόβλημα υπήρχε, το πρόβλημα ήταν παλαιό, και η διδασκαλία των 

ονοματολατρών ήταν μια ακόμη αναβίωση των παλαιών ζητημάτων 

(διαμαχών) της θεολογικής γνωσιολογίας, της πατερικής περιόδου. Το 

εν λόγω ζήτημα επανέφερε ξανά στο θεολογικό προσκήνιο τα 

ζητήματα: α) της σχέσεως μεταξύ ονομάτων και πραγμάτων, με τις 

δύο βασικές κατευθύνεις προσεγγίσεώς της: την ονοματοκρατία 

(nominalisme) και την πραγματοκρατία (realisme)
150

` β) περί των 

ορίων της θεογνωσίας και της φύσεως του ονόματος του Θεού
151

` και 

                                                           
149

 Σαχάρωφ, Περί προσευχής, 130.  

150
 Η Ονοματοκρατία ή Νομιναλισμός είναι η φιλοσοφική αντίληψη κατά οποίαν οι γενικές και 

αφηρημένες έννοιες είναι απλά ονόματα, λέξεις και όχι τα πράγματα, είναι κατά συνθήκη ετικέτες. 

Ενώ η Πραγματοκρατία ή Ρεαλισμός είναι η φιλοσοφική αντίληψη κατά την οποίαν τα πράγματα είναι 

συγκεκριμένες μαρτυρίες των ιδεών, που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Losev – Taho-Godi, Ο 

Πλάτων, 123 – 128` Τσιμικάλης, 908 – 909` Γκίκας, 928` Συμεωνίδου, 27` Παπουλίδης, Οι Ρώσοι, 17 

– 19` Alfeev, Το ιερό μυστήριο, 824 – 825 (http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr_concl.htm).   

151
 Αναφερόμαστε στη γνωστή διαμάχη του Δ’ αιώνα, μεταξύ του Γρηγορίου Νύσσης και του 

Ευνομίου. Όπως είναι γνωστό ο Ευνόμιος όπως και ο Άρειος, υποστήριζε  την κτιστότητα του 

δεύτερου προσώπου της Αγ. Τριάδος, καταβιβάζοντας τον Υιό στην τάξη του κτιστού όντος. Κατά τον 

http://www.hesychasm.ru/library/Name/secr_concl.htm
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γ) περί της θεολογίας των εικόνων, και της θεολογίας περί των 

άκτιστων ενεργειών του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά
152

. Πρόιν 

βγάλουμε συμπεράσματα περί της διδασκαλίας των ονοματολατρών, 

θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε ότι, όσο ο μοναχός Ιλαρίων, τόσο και 

οι ηγέτες του αθωνικού κινήματος, (όπως ο Μπουλατόβιτς), ήταν 

κληρικοί με την περιορισμένη θεολογική μόρφωση, και ήταν θύματα 

της δυτικίζουσας ρωσικής θεολογικής παιδείας του 18
ου

 και 19
ου

 

αιώνα
153

. Ο Ιλαρίων έγραψε το βιβλίο του, στηριζόμενος στη 

διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου Κρονστάνδης, και συγκεκριμένα στο 

βιβλίο του Αγ. Ιωάννου ,, Η ζωή μου εν Χριστό’’, απ’όπου και 

υιοθέτησε την φράση ,,Το όνομα του Θεού είναι ίδιος ο Θεός’’
154

. Το 

                                                                                                                                                                      
Ευνόμιο ο Πατήρ είναι μια τέλεια μονάδα και αποκλείεται οποιαδήποτε μέθεξη στην θεότητά του, και 

καμία μετάβαση από την μία ουσία στις τρείς υποστάσεις. Ο Ευνόμιος διακρίνει δύο ειδών ονόματα: 

α) είναι επινοημένα ονόματα, τα οποία είναι προϊόν στοχασμού, πλαστά ονόματα, δεν έχουν 

αντικειμενική αξία και δεν οδηγούν στην γνώση του αντικειμένου καθ’αυτό` β) τα ονόματα που δεν 

είναι προϊόν του στοχασμού, που είναι αντικειμενικά, εκφράζουν την ουσία των αντικειμένων, και τις 

οποίες δίνει ο Θεός. Και αν καταφέρουμε να εκφράσουμε την ουσία του Θεού, τότε είναι δυνατόν να 

βρούμε τον κύριο όνομα του Θεού. Κατά τον Ευνόμιο τέτοιο αντικειμενικό όνομα του Θεού βρίσκεται 

στον όρο αγέννητος. Το όνομα τούτο δεν είναι όνομα συγγενείας, το οποίον εις τον αγέννητον Πατέρα 

αντιτάσσει τον γεννητόν Υιόν. Τι είναι ο Θεός δεν μας το λέγει ένας ορισμός αρνητικής μορφής. Κατά τον 

Ευνόμιον το αγέννητον έχει νόημα θετικόν. Δηλώνει το αυθύπαρκτο, και συνεπώς η αντίληψη της 

αγεννησίας δίνει ακόμη εις την ουσίαν του Θεού μίαν έννοιαν τόσο πλήρη, ώστε να δυνάμεθα να 

είπωμεν, ότι ο Θεός δεν θα ηδύνατο να γνωρίζη τίποτε περισσότερο από ό,τι ημείς γνωρίζωμεν.  Στην 

ουσία η διδασκαλία του Ευνομίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ορθολογιστικός γνωστικισμός.     

Κατά τον Αγ. Γρηγόριο Νύσσης, τα ονόματα περί Θεού εκφράζουν ιδιάζουσες θεωρήσεις, και 

συνεπώς, κάποια απ’αυτά είναι απόλυτα, ενώ κάποια δηλώνουν σχέση. Ο Άγ. Γρηγόριος μας λέει ότι 

δεν γνωρίζουμε την ουσία ούτε των κτιστών όντων. Ο νους μας βρίσκει μόνο μερικές ιδιότητες των 

όντων, τις οποίες και γνωρίζομε. Στον Θεό αποδίδονται ονόματα αρνητικά και ονόματα θετικά. Τα 

αρνητικά ονόματα δεν μας αποκαλύπτουν την θεία φύση, αλλά περιγράφουν τι δεν είναι ο Θεός. Και 

πολλά που φαίνονται καταφατικά έχουν κατά βάθος αρνητική έννοια. Ενώ, καθαρά καταφατικά 

ονόματα αναφέρονται στις θείες ενέργειες, και μας αποκαλύπτουν περί του Θεού και όχι τον 

κατ’ουσίαν Θεόν.       Λόσκι, 101 – 114` Bulgakov, Το φώς, 160 – 162` Δρατσελλα, 111 – 113` 

Καλογήρου, 345 – 353`  Bryanchaninov, Περί αιρέσεως, 3 – 24` Bulatovich, Περί της προσκύνησης, 25 

– 40.              

152
Λόσκι, 200 – 211` Reznichenko, 15` Ραντιβόγιεβιτς, 164.  

153
 Florovski, 136, 232 – 288. 

154
 Ιω. Κρονστάνδης, 881 – 882` Μπουλατόβτις, Η δόξα, 9. 
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βιβλίο του μοναχού Ιλαρίωνα εκδόθηκε και επανεκδόθηκε με την 

έγκριση του συμβουλίου λογοκρισίας και την χρηματοδότηση των 

μελών της Τσαρικής οικογένειας. Το βιβλίο είναι γραμμένο σε πνεύμα 

διδακτικό, με κεντρικό μήνυμα την καρδιακή προσευχή, και 

περιγράφει τις εμπειρίες της. Το βασικό λάθος του Ιλαρίωνα είναι ότι, 

περιγράφοντας την αποκάλυψη, παρεκκλίνει από την ορθόδοξη 

παράδοση και  ταυτίζει τα ρήματα και τα νοήματα της ανθρωπίνης 

σκέψεως με τον ίδιο το Θεό
155

. Ενώ το όνομα του Θεού θεωρείται ο 

τόπος της ολικής (=κατ’ ουσίαν) παρουσίας Του.  

Οι απόψεις του μοναχού Ιλαρίωνα προσλήφθηκαν από τον 

ιερομόναχο Αντώνιο Μπουλατόβιτς, ο οποίος ,,ανέλαβε’’ την ηγεσία 

των οπαδών του Ιλαρίωνα (ονοματολατρών), και συγγράφοντας τα 

,,απολογητικά’’ δοκίμια δίχασε την ρωσική αγιορείτικη κοινότητα. Η 

θεολογική ανεπάρκεια του Μπουλατόβιτς έπαιξε κύριο ρόλο στην 

τελική παραμόρφωση της ορθοδόξου διδασκαλίας. Χρησιμοποιώντας 

χαοτικά την θεολογική ορολογία προσπάθησε να δικαίωση τις θέσεις 

του μοναχού Ιλαρίωνα. Εισήγαγε ξένη προς την ορθόδοξη παράδοση, 

την αντίληψη του ονόματος του Θεού ως ενέργειας του Θεού, δηλαδή, 

το όνομα του Θεού ταυτίστηκε με την ενέργειά Του. Και εσφαλμένα 

προσπάθησε να παρουσιάσει τη διδασκαλία του, υπό την οπτική γωνία 

της θεολογίας του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά. Η αντίληψη του 

ονόματος του Θεού ως ενέργειάς Του, υιοθετείται και εμβαθύνεται 

από την Φιλοσοφία του ονόματος,  του Φλορένσκι, του Λόσεφ και του 

Μπουλγκάκοφ
156

.       

Εκτός από την εσφαλμένη διδασκαλία, που με την πάροδο του 

χρόνου θα μπορούσε να λυθεί, το βασικό λάθος του Μπουλατόβιτς και 

                                                           
155

 Κατά την ορθόδοξη παράδοση, η εμπειρία της θεώσεως υπερβαίνει τα ρήματα και τα νοήματα. Τα 

ρήματα και τα νοήματα είναι περί του θεού, είναι περί της αποκαλύψεως, και όχι ο Θεός και η 

αποκάλυψη.  Ιερόθεος,  278 – 279` Berdiaeff, 46 – 47` Bulgakov, Άπαντα Α’, 193 – 198` Β’, 403 – 

416`  Ράντοβιτς, 21 – 25` Μαντζαρίδης, Η περί θεώσεως,109 – 111` Νησιώτης, 161 – 166. 

156
 Και οι τρείς μεγάλοι φιλόσοφοι υιοθετούν την περί του ονόματος του Θεού αντίληψη των 

ονοματολατρών. Το όνομα του Θεού θεωρείται ως ενέργεια του Θεού και ως τόπο διαμονής της 

ενέργειας του Θεού. Το όνομα θεωρείται ενεργειακό σύμβολο που ερμηνεύεται στα πλαίσια της 

συνεργίας. Ραντιβόγιεβιτς, 165.          
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των ονοματολατρών ήταν η βίαιη κατάληψη της Σκήτης του Αγ. 

Ανδρέα, και γενικά η βιαιότητα η οποία ακολουθούσε κάθε βήμα τους. 

Ίσως, η βιαιότητα ήταν η αιτία τις εσπευσμένης γνωμοδότησης των 

θεολόγων καθηγητών της Χάλκης και η εξίσου εσπευσμένη 

καταδικαστική απόφαση από την πλευρά του Οικουμενικού 

Πατριάρχου
157

. Ο τρόπος διαχείρισης του ζητήματος ήταν εξ αρχής 

λανθασμένος, με πολλά λάθη και από τις δύο παρατάξεις, τα λάθη τα 

οποία δεν θα περίμενε κανείς από τους ανθρώπους που είχαν 

παραδώσει τις ψυχές τους στα χέρια του Αγίου Παντοκράτορος
158

. Παρά 

ταύτα,  πολιτικά, η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν 

απόλυτα σωστή. Διότι, μειώθηκε σημαντικά (κατά το ήμισυ), η 

ρωσική παρουσία στο Άγιο Όρος, και συνεπώς, περιορίσθηκε ήδη 

πολύ το φορτισμένο κλίμα
159

, και όλες τις συνέπειες της έριδος 

επωμίσθηκε η Ρωσική Εκκλησία. Το πρόβλημα αντί να λυθεί 

επεκτάθηκε λαμβάνοντας σημαντικές διαστάσεις, και διχάζοντας τους 

κόλπους της Ρωσικής Εκκλησίας. Και ταυτόχρονα το τοπικό 

πρόβλημα του Αγίου Όρους μεταμορφώθηκε σε διαχρονικό πρόβλημα 

της Ρωσικής Εκκλησίας.            
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 Bulatovich, Περί της προσκύνησης, 21. 

158
 Σαχάρωφ, Περί προσευχής, 113. 

159
 Παρά τις περιοδικές νεφώσεις η συμβίωση των Ρώσων και Ελλήνων μοναχών μπορεί αξιολογηθεί 

θετικά. Το κλήμα τεντώθηκε μετά την απελευθέρωση του Αγίου Όρους στις 5 Νοεμβρίου του 1912, 

όταν οι Ρώσοι είδαν το Άγιο Όρος να φεύγει από τα χέρια τους. Ταχιάος, Βυζάντιο, 493 – 494` 

Αθωίτης, 594 – 605` Αγγελόπουλος, 72 – 73, 77 – 79.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ 

 

Αγγελόπουλος:  Αθανάσιος Αν. Αγγελόπουλος, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, Η μοναχική 

πολιτεία του Αγίου Όρους (Ιστορία, Τυπικά, 

Ζωή), Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, χχ.  

Αθωίτης: Α. Αθωίτης, Η εν Άθω Μονή του Αγίου 

Παντελεήμονος, ΕΦ 13 (1914) 595-605 

Γερμανός: Γερμανός Ε’ (Αρχιεπίσκοπος 

Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και 

Οικουμενικός Πατριάρχης), Επιστολή προς 

αντιπροσώπους Ιεράς Κοινότητος του 

Αγίου Όρους, ΕΑ 37 (1913) 145-146  

Γκίκας: Σωκράτης Γκίκας, Ονοματοκρατία, 

Θρησκευτική και Ηθική  Εγκυκλοπαίδεια τ. 

Θ’, Εκδοτικός Οίκος, Ελευθερουδάκη, 

Αθήναι 1966 σελ. 928  

Γνωμοδότησις:  Γνωμοδότησις του συλλόγου των 

θεολόγων καθηγητών περί της εσχάτως 

εμφανισθείσης εν Αγίω Όρει παρά τις 

ρώσσοις μοναχοίς καινοφανούς 

διδασκαλίας περί της θεότητος του 
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ονόματος ,,Ιησούς’’, ΕΑ 37 (1913) 123-125  

ΓΠ: Γρηγόριος ο Παλαμάς  

Δυοβουνιώτης: Κ. Ι. Δυοβουνιώτης, Ονοματολάτραι, ΜΕΕ 

τ. ΙΗ’, Αθήνα, χχ. 

Δρατσέλλας: Νικόλαος Κ. Δρατσέλλας, Η Θεολογία του 

Α’ κατ’ Ευνομίου λόγου του Αγίου 

Γρηγορίου Νύσσης, Αθήναι 2002 

Ε: Εκκλησία 

ΕΑ:  Εκκλησιαστική Αλήθεια 

ΕΕΘΣ ΑΠΘ: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής 

Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

Επιστολή: Επιστολή Πατριαρχική και Συνοδική προς 

την αγιωτάτην της Ρωσσίας Σύνοδον κατά 

των ονοματοθειτών, ΕΑ 37 (1913) 124-125 

ΕΦ:  Εκκλησιαστικός Φάρος 

Ζιλλέ: Λέβ Ζιλλέ, Η Επίκλησις του ονόματος του 

Ιησού, Εκκλησία 47 (1970) 492-495 

Ιερόθεος: Ιερόθεος (Μητροπολίτης Ναυπάκτου και 

Αγ. Βλασίου), Εμπειρική Δογματική Α’, - 

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Γενεθλίου της 

Θεοτόκου, Λεβαδεια 2010   

Ιωακείμ: 

 

 Ιωακείμ (Αρχιεπίσκοπος 

Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και 

Οικουμενικός Πατριάρχης), Επιστολή προς 

τω οσιωτάτω ηγουμένω της εν Άθω ιεράς 

Β. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής 

Μονής του Αγίου Παντελεήμονος κύρ 

Μισαήλ συν τη Αδελφότητι της Μονής και 

πάσι τοις εν Αγίω Όρει ενασκουμένοις 

ρώσοις το γένος ευλαβεστάτοις μοναχοίς, 

ΕΑ 37 (1913) 145-146 

Καλλογήρου: Ιωάννου Ορ. Καλλογήρου, Το Τριαδικόν 

Δόγμα κατά τον Δ’ αιώνα, Θεσσαλονίκη 

1969 

Κομνηνός: Π. Κομνηνός, Η εν Αγίω Όρει 

θρησκευτική έρις, ΕΦ 11 (1913) 361-372 

Λόσκι: Βλαδίμηρος Λόσκι, Η θέα του Θεού, 

Εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1973 

Μακρής: Σπυρ. Γ. Μακρής, Ονόματος Θεού, 

επίκλησις, ΘΗΕ τόμος Θ’, Αθήναι 1966   

Μαντζαρίδης, Η περί θεώσεως: Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Η περί θεώσεως 

του ανθρώπου διδασκαλία Γρηγορίου του 
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Παλαμά, Θεσσαλονίκη 1963   

Μαντζαρίδης, Παλαμικά: Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Παλαμικά, 

Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 

1973  

Ματσούκας:  

 

 

 

 

 

 

 

Μπουλατόβιτς, Η δόξα: 

Νίκος Ματσούκας, Η διπλή θεολογική 

μεθοδολογία Γρηγορίου του Παλαμά, 

Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου – Εις 

τιμήν και μνήμην του εν Αγίοις Πατρός 

ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου 

Θεσσαλονίκης του Παλαμά, 12-14 

Νοεμβρίου 1984, Θεσσαλονίκη 1986    

 

Αντώνιος Μπουλατόβιτς, Η δόξα του Θεού 

είναι ο Ιησούς, Θεσσαλονίκη 1913  

Νησιώτης:  Νικ. Α. Νησιώτης, Προλεγόμενα εις την 

Θεολογικήν Γνωσιολογίαν – Το  

ακατάληπτον του Θεού και η δυνατότης 

γνώσεως αυτού, Εκδόσεις Μήνυμα, Αθήνα 

1986
4 

Νιχωρίτης: Κωνσταντίνος Γ. Νιχωρίτης, Οι επιδράσεις 

της πνευματικής παράδοσης του Αγίου 

Όρους στο βίο και τον πολιτισμό των 

Σλάβων, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 

Θεσσαλονίκη 2013 

Παπαμιχαήλ:  Γ. Παπαμιχαήλ, Φιλοσοφία του ονόματος, 

Ε 7 (1929) 403-407 

Παπουλίδης, Οι Ρώσοι: Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Οι Ρώσοι 

Ονοματολάτραι του Αγίου Όρους, 

Θεσσαλονίκη 1977 

Ραντιβόγιεβιτς: 

 

 

 

Δοσίθεος Ραντιβόγιεβιτς (Ιερομόναχος), 

Το όνομα του Θεού στη Ρωσική Θεολογία 

του Κ’ αιώνα, Έκδοσις Ιεράς Μονής 

Χιλανδαρίου 2012 

 

Ράντοβιτς: Αμφιλόχιος Ράντοβιτς (Ιερομόναχος), Ο 

τριαδολογικός χαρακτήρ της Ορθοδόξου 

Πνευματολογίας. Περί Αγίου Πνεύματος. 

Σύναξις Ορθοδόξων Θεολόγων. 

Καινούργιο Λαμίας, 18-22 Αυγούστου 

1970. Εκδόσεις Ο άρτος της ζωής, Αθήναι 

1971    

Σαχάρωφ, Γέροντας:   Σωφρόνιος Σαχάρωφ (Αρχιμανδρίτης), Ο 

Γέροντας Σιλουανός του Άθω (1866-1938) 

– Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ 

Αγγλίας 1978    

Σαχάρωφ, Περί Προσευχής:  Σωφρόνιος Σαχάρωφ (Αρχιμανδρίτης), 
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Περί Προσευχής, Έκδοση – Ιερά 

Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή 

Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας 2009
3
   

Συμεωνίδου:   Τέτα Συμεωνίδου – Χριστίδου, Εισαγωγή 

στη Σημασιολογία, Θεσσαλονίκη 1998  

Ταχιάος, Ιστορία:  Αντώνιος – Αιμίλιος Ταχιάος, Ιστορία των 

Σλαβικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, 

Θεσσαλονίκη 1976  

Ταχιάος, Βυζάντιο:  Αντώνιος – Αιμίλιος Ταχιάος, Βυζάντιο, 

Σλάβοι, Άγιον Όρος – Αναδρομή σε 

αμοιβαίες σχέσεις και επιδράσεις, 

Θεσσαλονίκη 2006 

Τσιμικάλης: Α. Α. Τσιμικάλης, Ονοματοκρατία, ΜΕΕ 

τόμος ΙΗ’, Αθήναι χχ. 

Χερουβείμ: Χερουβείμ (Αρχιμανδρίτης), Σύγχρονες 

Αγιορείτικες μορφές 3, Καλλίνικος ο 

Ησυχαστής – Ιερά Μονή Παρακλήτου, 

Ωρωπός Αττικής 2006
11 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ160 

 

Alfeev, Το ιερό 

μυστήριο: 

Иларион Алфеев (Митрополит), Священная Тайна 

Церкви. Введение и историю и проблематику 

имяславских споров, Санкт- Петербург, Москва 2013
3
 

(Ιλαρίων Αλφεγιεφ (Μητροπολίτης), Το Ιερό Μυστήριο 

της Εκκλησίας. Εισαγωγή στην ιστορία και στην 

προβληματική των ονοματοδόξων διαμαχών, Αγία 

Πετρούπολη – Μόσχα 2013
3
) 

Alfeev, Οι διαμάχες: Иларион Алфеев (Митрополит), Споры об имени 

Божием. Архивные документы 1912 – 1938 годов, 

Санкт-Петербург 2007 (Ιλαρίων Αλφεγιεφ 

(Μητροπολίτης), Οι διαμάχες περί του ονόματος του Θεού. 

Συλλογή αρχείων 1912 – 1938, Αγία Πετρούπολη 2007 

Berdiaeff: Николай Бердяев, Судьба России, Москва 2004 

(Νικολάι Μπερντιάεφ, Το πεπρωμένο της Ρωσίας, Μόσχα 

2004) 

Bulatovich, 

Απολογία:  

Антоний Булатович (Иеросхимонах), Апология веры 

во Имя Божие и во Имя Иисус (Αντώνιος Μπουλατόβιτς 

(Ιερομόναχος), Απολογία Πίστεως εις το Όνομα του Θεού 

και εις το Όνομα του Ιησού),   

http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm  

                                                           
160

 Για πρακτικούς λόγους, αποδίδονται οι τίτλοι των έργων σε μετάφραση (Λατινικά, Ρωσικά και στα 

Ελληνικά.   

http://www.omolenko.com/imyaslavie/apologiya.htm
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Bulatovich, Οι ρίζες:  Антоний Булатович (Иеросхимонах), Корни 

имяборчества. Имяславие. Богословские материалы к 

догматическому спору об Имени Божием по 

документам Имяславцев,  

Санкт-Петербург, Исповедник (1914) 65–81 (Αντώνιος 

Μπουλατόβιτς (Ιερομόναχος), Οι ρίζες της ονοματομαχίας. 

Ονοματοδοξία. Θολογικό υλικό της δογματικής διαμάχης 

περί του ονόματος του Θεού, Αγία Πετρούπολη, Εκδόσεις 

Ισποβέδνικ 1914, σσ. 65 – 81 

http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/korni/korni.htm         

 

Bulatovich, Περί της 

προσκύνησης: 

Антоний Булатович (Иеросхимонах), О почитании 

Имени Божия, Санкт-Петербург 2014 (Αντώνιος 

Μπουλατόβιτς (Ιερομόναχος), Περί της προσκύνησης του 

ονόματος του Θεού, Αγία Πετρούπολη 2014) 

Bulgakov, Άπαντα,  

Α’ – Β’:  

Сергей Булгаков, Собрание Сочинений т. 1 – 2, Москва 

1993 (Σέργιος Μπουλγκάκοφ, Ανθολογία Α’ – Β’, Μόσχα 

1993)    

Bulgakov, Δύο: Сергей Булгаков, Два Града. Исследование о природе 

общественных идеалов, Санкт- Петербург 2008 

(Σέργιος Μπουλγκάκοφ, Δύο Πόλεις. Έρευνα της φύσεως 

των κοινωνικών ιδανικών, Αγία Πετρούπολη 2008) 

Bulgakov, Το 

πρωτότυπο:  

Сергей Булгаков, Перво Образ и Образ т. 1 – 2, Москва 

– Санкт-Петербург 2008 (Σέργιος Μπουλγκάκοφ, Το 

πρωτότυπο και η εικόνα Α’ – Β’, Μόσχα – Αγία 

Πετρούπολη 1999)  

Bulgakov, Pro: Сергей Булгаков, Pro et contra.Санкт-Петербург 2003 

(Σέργιος Μπουλγκάκοφ, Pro et contra, Αγία Πετρούπολη 

2003)   

Bulgakov, Το φώς: Сергей Булгаков, Свет Невечерний. Созерцания и 

Умозрения, Санкт-Петербург 2008 (Σέργιος 

Μπουλγκάκοφ, Το φως το ανέσπερο. Η ενατένιση και 

θεωρία, Αγία Πετρούπολη 2008)  

Bulgakov, Φιλοσοφία 

του ονόματος: 

Сергей Булгаков, Философия Имени, Санкт-Петербург 

2008 (Σέργιος Μπουλγκάκοφ, Φιλοσοφία του ονόματος, 

Αγία Πετρούπολη 2008) 

Bulgakov, Φιλοσοφία 

της οικονομίας: 

Сергей Булгаков, Философия Хозяйства, Москва 2008 

(Σέργιος Μπουλγκάκοφ, Φιλοσοφία της οικονομίας, 

Μόσχα 2008) 

Bulgakov, 

Χριστιανικός:  

Сергей Булгаков, Христианский Социализм, 

Новосибирск 1991 (Σέργιος Μπουλγκάκοφ, Χριστιανικός 

σοσιαλισμός, Νοβοσιμπίρσκ 1991)  

Bryanchaninov, 

Ασκητικές Α’– Β’:  

 

Святитель Игнатий Брянчанинов, Аскетические 

Опыты, т. 1 – 2 (Άγιος Ιγνάτιος Μριαντσανίνοβ, 

Ασκητικές εμπειρίες, Α’– Β’, Μόσχα 2010)     

http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/korni/korni.htm
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Bryanchaninov, Περί 

αιρέσεως: 

Святитель Игнатий Брянчанинов, О Ереси и Расколе, 

Санкт – Петербург 2010 (Άγιος Ιγνάτιος Μριαντσανίνοβ, 

Περί αιρέσεως και σχίσματος, Αγία Πετρούπολη 2010) 

Ilarion: 

 

 

 

Κρονστάνδης, Η 

καρδιά: 

Иларион (Схимонах) На горах Кавказа (Ιλαρίων 

(Μοναχός) Επί των Ορέων του Κυκάσου)  

http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm#Nav   

 

Святой Иоанн Кронштадский, Сердце говорит о Боге, 

Москва 2013 (Άγιος Ιωάννης Κρονστάνδης, Η καρδιά 

μιλά περί Θεού, Μόσχα 2013) 

Κρονστάνδης, Η εν 

Χριστώ:  

Святой Иоанн Кронштадский, Моя Жизнь во Христе, 

Москва 2013 (Άγιος Ιωάννης Κρονστάνδης, Η εν Χριστώ 

ζωή μου, Μόσχα 2013) 

Losev, 

Ονοματοδοξία: 

Алексей Лосев, Имяславие. Ареопагитский корпус, 

Санкт-Петербург 2013 (Αλέξιος Λόσεβ, Ονοματοδοξία. 

Το αρειοπαγίτικο σώμα, Αγία Πετρούπολη 2013) 

Losev, Όν: Алексей Лосев, Бытие. Имя. Космос, Москва 1993 

(Αλέξιος Λόσεβ, Όν. Όνομα. Κόσμος, Μόσχα 1993) 

Losev – Taho-Godi, 

Ο Πλάτων:  

Алексей Лосев – А. Тахо-Годи, Платон. Аристотель, 

Москва 1993 (Αλέξιος Λόσεβ – Α. Ταχο-Γκόντι, Πλάτων 

και Αριστοτέλης, Μόσχα 1993) 

Losev, Το πάθος:  Алексей Лосев, Страсть к Диалектике, Москва 1990 

(Αλέξιος Λόσεβ, Το πάθος για την διαλεκτική, Μόσχα 

1990) 

Losev, Φιλοσοφία: Алексей Лосев, Философия Имени, Москва 2009 

(Αλέξιος Λόσεβ, Φιλοσοφία του ονόματος, Μόσχα 2009) 

Polovinkin: 

 

 

 

Reznichenko: 

С. Половинкин, Хроника Афонского дела (Σ. 

Πολοβίνκιν, Τα χρονικά της αθωνικής υπόθεσης) 

http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm  

 

Анна Резниченко, О смыслах имён. Булгаков. Лосев. 

Флоренский. Франк, et dii minors, Москва 2012 (Άννα 

Ρεζνιτσένκο, Τα νοήματα των ονομάτων. Μπουλγκάκοφ. 

Λόσεβ. Φλορένσκι. Έρν,  et dii minors, Μόσχα 2012)   

 Russell – Cohn: Jesse Russell – Ronald Cohn, Имяславие 

(=Ονοματοδοξια), Lennex Corp., Russia 2012 

Solovyov, Άπαντα, 

Β’: 

Владимир Соловьёв, Сочинения т. 1 – 2, Москва 1989 

(Βλαντίμιρ Σολοβιέφ, Άπαντα Α’– Β’, Μόσχα 1989)   

Florensky, Στον 

υδροκρίτη Α’ – Β’: 

Павел Флоренский (Священник), У водоразджелов 

мысли т. 1 – 2, Москва 2013 (Παύλος Φλορένσκι 

(Ιερέας), Στον υδροκρίτη των σκέψεων Α’ – Β’, Μόσχα 

2013)    

Florensky, Το 

μυστήριο:   

Павел Флоренский (Священник), Тайна имени, Москва 

2007 (Παύλος Φλορένσκι (Ιερέας), Το μυστήριο του 

ονόματος, Μόσχα 2007)  

http://www.omolenko.com/biblio/kavkaz.htm#Nav
http://www.omolenko.com/imyaslavie/polovinkin.htm
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Florovsky: Георгий Флоровский (Протоиерей), Пути русского 

богословия, Минск 2006 (Γεώργιος Φλορόβσκι 

(Πρωτιερέας), Οι δρόμοι της ρωσικής θεολογίας, Μίνσκ 

2006)  

Solomina: А. Хитров – О. Соломина, Забытые страницы русского 

имяславия, Изд. Поломник 2001 (Α. Χιτρόφ – Ο. 

Σολόμινα, Ξεχασμένες πτυχές της ρωσικής ονοματοδοξίας, 

Εκδόσεις Πολόμνικ (=Προσκυνητής) 2001   
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