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Ιστορικό Ιδρύματος

Tο Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών ιδρύθηκε το 1965 από τον αοίδιμο

Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα και αποτελεί Θεολογικό Επιστημονικό Ίδρυμα του

Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η ίδρυσή του εμφαίνεται από τον Πατριαρχικό και Συνοδικό

Τόμο της 6ης Απριλίου 1965, καθώς και το Σιγιλλιώδες Γράμμα της 19ης Ιουλίου 1989, με το

οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 & 5 του ιδρυτικού ως άνω Πατριαρχικού και Συνοδικού

Τόμου. Το Ίδρυμα άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1968 ενώ στις 2 Αυγούστου 2013

απέκτησε πλήρη νομική προσωπικότητα και από τις 22 Οκτωβρίου 2013 λειτουργεί ως

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.



Δραστηριότητες

Στις δραστηριότητές του προέχουν η

ολοκλήρωση της φωτογράφησης των

χειρογράφων του Αγίου Όρους καθώς και

η φωτογράφηση των χειρογράφων άλλων

μοναστικών καθιδρυμάτων και

βιβλιοθηκών, η συλλογή διαφανειών

(slides) μικρογραφιών των χειρογράφων,

η συνέχιση της έκδοσης του

επιστημονικού περιοδικού "Κληρονομία",

η έκδοση ορισμένων σειρών θεολογικών

δοκιμίων και μελετημάτων, λειτουργικών

κειμένων και εγχειριδίων εκκλησιαστικής

μουσικής, καθώς και η διοργάνωση

συνεδρίων, διαλέξεων και μαθημάτων, σε

συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και

προγράμματα ερευνών. Για την επιτέλεση

του πολυειδούς αυτού έργου και την

κάλυψη των αναγκών του, το Ίδρυμα

στηρίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στην

οικονομική ενίσχυση από επισήμους

φορείς και ιδιώτες, καθώς και στις

προσφορές των φίλων του.



Σκοπός της Ιδρύσεως 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως έχει ως πάγιο στόχο την καλλιέργεια

"του καλλικάρπου δένδρου της πατερικής σοφίας". Εκλαμβάνοντας τον στόχο αυτόν ως

οφειλή και χρέος, προχώρησε στην ίδρυση του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών.

Το Πατριαρχείο πιστεύει ότι με την έρευνα, τη μελέτη και τη σπουδή των συγγραμμάτων των

Πατέρων της Εκκλησίας θα προσφέρει μεγάλη ωφέλεια στο πλήρωμα της Εκκλησίας και στη

διεθνή επιστημονική κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενισχύει ακόμη περισσότερο

τη διαφαινόμενη από καιρό στροφή του χριστιανικού κόσμου στις πηγές των δογμάτων και

αξιών του ανατολικού Χριστιανισμού.



Στα πλαίσια της πρακτικής του Μαθήματος των
Θρησκευτικών μας δόθηκε η ευκαιρία να
εργαστούμε στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών
Μελετών όπου φυλάσονται υπό την μορφή
μικροφίλμ μεγάλος αριθμός από χειρόγραφα του
Αγίου Όρους (9000). Αφού μας γνωστοποιήθηκε
ο χώρος και ο τρόπος προσέγγισης των
χειρογράφων από τους υπευθύνους, μπήκαμε στην
διαδικασία της προσωπικής ενασχόλησης μέσω της
αναζήτησης και ψηφιοποίησης τμημάτων
ορισμένων χειρογράφων.



1) Αναζήτηση μικροφίλμ 
μέσω καταλόγων



Αφού εντοπίσουμε την
θεματολογία και τον
Πατέρα που μας
ενδιαφέρει, βρίσκουμε
στον κατάλογο του
Λάμπρου τον αριθμό
που αντιστοιχεί στην
εσωτερική αρίθμηση
του Π.Ι.Π.Μ.





Έπειτα, αντιστοιχούμε τον

αριθμό με εκείνον της

εσωτερικής αρίθμησης.

Πλέον, μπορούμε να

βρούμε το μικροφίλμ με

τον αριθμό αυτό και την

μονή που αναγράφεται

στο πάνω μέρος της

σελίδας.





2) Βρίσκουμε τα φιλμ





3) Μελέτη των
τμημάτων που
έχουμε επιλέξει



4)Ψηφιοποίηση
των επιλεγμένων
τμημάτων



5)Παρουσίαση των επί μέρους
τμημάτων που επιλέχθηκαν



Η ζωή του Βασίλειου της Καισαρείας

• Γεννήθηκε το 330 μ.Χ. στη
Καισάρεια (Καππαδοκία).

• Μετέβη στην Κωνσταντινούπολη,
όπου φοίτησε κοντά στο Λιβάνιο
και ακολούθως στην Αθήνα (352).

• Το 358, επηρεασμένος από το
θάνατο του αδερφού του μοναχού
Ναυκρατίου, βαπτίζεται
Χριστιανός.

• Το καλοκαίρι του 364 χειροτονείται
πρεσβύτερος και λίγο αργότερα
εκλέγεται επίσκοπος στην
επισκοπική έδρα της Καισάρειας.

• Ο Βασίλειος πεθαίνει την 1
Ιανουαρίου του 379 σε ηλικία 49
ετών.



Εξαήμερος

Δεν είναι γνωστό το πότε εκφωνήθηκαν οι ομιλίες της
Εξαημέρου από τον Βασίλειο (ίσως να εκφωνήθηκε το 370)· αυτό
όμως που γνωρίζουμε είναι ότι οι εννέα ομιλίες της Εξαημέρου
εκφωνήθηκαν μέσα σε πέντε μέρες και σε καιρό νηστείας, μάλλον
κατά τη Νηστεία πριν από το Πάσχα, που ονομάζεται σήμερα Μεγάλη
Τεσσαρακοστή. Η γλώσσα του Μ. Βασιλείου είναι η καθαρεύουσα της
εποχής του, η λεγόμενη Αττική, όπως παρατηρεί και ο Κασσιόδωρος.

Στο πόνημά του αυτό δέχεται είτε αποκρούει τις φιλοσοφικές
και επιστημονικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για το θέμα το
οποίο πραγματεύεται σε κάθε ομιλία. Η βασική του ερμηνευτική
μέθοδος είναι η ιστορική. Καταπολεμεί την αλληγορία ως
ολοκληρωτική μέθοδο ερμηνείας, αλλά τη χρησιμοποιεί κάποιες
φορές εν μέρει. Οι ακροατές του ήταν επί το πλείστον χειρώνακτες.



α/α Τίτλος
Χρησιμοποιούμενοι επιστημονικοί τομείς

Ομιλία Α΄

Β΄

Γ΄
Δ΄
Ε΄
Ϛ΄
Ζ΄
Η΄
Θ

«Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν»

Φιλοσοφία, φυσική

Περί του «ἀόρατος ἦν ἡ γῆ καὶ ἀκατα-
σκεύαστος»

Φιλοσοφία, φυσική

Περὶ τοῦ στερεώματος Φυσική, μετεωρολογία, γεωγραφία
Περὶ συναγωγῆς ὑδάτων Γεωγραφία, γεωλογία, φυσική
Περὶ βλαστήσεως γῆς Φυτολογία, φαρμακευτική
Περὶ γενέσεως φωστήρων Αστρονομία, μετεωρολογία
Περὶ ἑρπετῶν (=ψαριών) Ιχθυολογία
Περὶ πτηνῶν καὶ ἐνύδρων Πτηνολογία
Περὶ χερσέων Ζωολογία



8ος αι.



18ος αι.



Η ζωή του Γρηγορίου του Θεολόγου

• Γέννηση 329μ.Χ. Ναζιανζό 
Καπαδοκίας

• Γονείς: Γρηγόριος και Νόννα

• Αδέρφια: Καισάριος και Γοργονία

• Σπούδασε Ρητορική και Φιλοσοφία 
σε Ναζιανζό, Καισάρεια, 
Αλεξάνδρεια και Αθήνα

• Φιλική σύνδεση με τον Μ. Βασίλειο

• 358/59 μ.Χ. χειροτονείται 
πρεσβύτερος από τον πατέρα του 
Γρηγόριο

• 372 μ.Χ. χειροτονείται επίσκοπος 
Σασίμων

• 379 μ.Χ. στέλνετε στην 
Κωνσταντινούπολη

• Κοίμηση 390 μ.Χ.



ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ
Η συγκεκριμένη ομιλία εκφωνήθηκε το έτος 379/80 από τον Γρηγόριο τον Θεολόγο
στην Κωνσταντινούπολη και ανήκει στον κύκλο των εορταστικών λόγων του αγίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το περιεχόμενο του λόγου αυτού μπορούμε να πούμε ότι στηρίζεται σε τρείς άξονες
Α) Ανάλυση του αριθμού επτά και πως αυτός συνδέετε με την Πεντηκοστή. ( η συγκεκριμένη
αριθμολογική ανάλυση πρέπει να είχε ως αφορμή την καταπολέμηση, με σωστή ερμηνεία
της Γραφής, των κακοδοξιών αυτών που έδιναν μεγάλη σημασία στην αριθμολογια δίνοντας
σε αυτή μαγικό και μυστικό νόημα).
Β) Πνευματολογία και Τριαδολογία.
Γ) Κυριότεροι σταθμοί αποκάλυψης του Αγίου Πνεύματος όπως αυτές αναφέρονται στην
Αγία Γραφή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη κάθοδό Του με μορφή πυρίνων γλωσσών στους
αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής και η ανάλυση μιας από τις συνέπειες αυτής, της
ομιλίας δηλαδή των αποστόλων σε πολλές γλώσσες.

ΛΟΓΟΣ  ΜΑ΄ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ



• Ο συγκεκριμένος λόγος είναι μεγάλης Θεολογικής σημασίας αποτέλεσε 
μάλιστα πηγή έμπνευσης , όπως άλλωστε και άλλοι λόγοι του Γρηγορίου 
του Θεολόγου για τους υμνογράφους της εκκλησίας.

• Στον λόγο του αυτό ο Άγιος Γρηγόριος όπως επίσης και στον Θεολογικό 
του λόγο περί του Αγίου Πνεύματος έχουμε την άμεση καταπολέμηση της 
αιρέσεως των Πνευματομάχων όπου ένα ή δύο χρόνια μετά θα 
καταδικαστούν από τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως 
το(380-81) κατά την οποία τεράστια θα είναι η συμβολή της Θεολογίας 
του αγίου Γρηγορίου.

• Εορτή της Πεντηκοστής- εορτή του Αγίου Πνεύματος και συνάμα της 
Αγίας Τριάδος.

• Θεός το Πνεύμα Το Άγιον (Πνευματολογία) όπως ο Πατήρ και ο Υιός. Μια 
Ουσία, Τρείς υποστάσεις  (Τριαδολογία)

• Υποστατικά ιδιώματα( Αγέννητον, Γεννητόν, Εκπορευτόν ή Πρόβλημα).

Θεολογική σημασία του έργου



13ος αι.

18ος αι.





13ος αι.

18ος αι.





Η ζωή του Γρηγορίου Νύσσης

• Γεννήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας το 335 
μ.Χ.

• Ήταν ο νεότερος αδελφός του Μ. Βασιλείου.

• Τη στοιχειώδη εκπαίδευση του την έλαβε από τη 
μεγαλύτερη αδελφή του Μακρίνα.

• Αργότερα παρακολούθησε μαθήματα εγκύκλιας και 
ανώτερης παιδείας στη Νεοκαισάρεια.

• Στη συνέχεια ασχολήθηκε με  την ευρεία απόκτηση 
κλασσικής παιδείας, προς προσωπικό όφελος.

• Μεταξύ άλλων, μελέτησε τον Φίλωνα, Έλληνες Πατέρες 
και εκκλησιαστικούς συγγραφείς (όπως Ωριγένη).

• Λόγω της καλής του γνώσης στη φιλοσοφία, εργάστηκε 
για λίγο ως ρήτορας και μετά νυμφεύθηκε τη 
Θεοσεβεία.

• Χειροτονήθηκε επίσκοπος Νύσσης της Καππαδοκίας 
παραμονές του Πάσχα του 372 μ.Χ.

• Συκοφαντήθηκε και καταδικάστηκε από ανόμοιους 
αρειανούς ως καταχραστής σε μιά τοπική σύνοδο στη 
Νύσσα τον χειμώνα του 375 μ.Χ.

• Το 378, μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα Ουάλη, 
επανήλθε στον θρόνο του.

• Το 379 πήρε μέρος στη σύνοδο της Αντιοχείας εναντίον 
του Απολιναρίου.

• Το 381 συμμετείχε στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο 
Κων/πόλεως.

• Πέθανε κατά το 394 μ.Χ. Η μνήμη του τιμάται στης 10 
Ιανουαρίου.



Στην ομιλία αυτή οι αιρετικοί συγκρίνονται 
με εκείνους που πρόβαλλαν αντιρρήσεις 
στον Παύλο στον Άρειο Πάγο, τους 
Στωικούς δηλαδή και Επικούρειους, και  
ανακηρύσσεται η θεότητα του Υιού και του 
αγίου Πνεύματος. Ο Υιός είναι ο «μεγάλης 
βουλής άγγελος», αυτός που έφερε την 
χαρμόσυνη είδηση στον Αβραάμ σχετικά με 
τη θυσία του Ισαάκ. Η περιγραφή της 
θυσίας έχει παραστατικότητα και 
δραματική χάρη· θα ήταν ωφέλιμο να 
διαβαστεί παράλληλα με τη γνωστή μας 
θυσία του Αβραάμ, το θρησκευτικό, 
κρητικό δραματούργημα του Βιτσάντζου 
Κορνάρου. Όσο για τη θεότητα του αγίου 
Πνεύματος δεν πρέπει αυτή να 
αμφισβητείται, αφού έχει τη θεατική, 
θεάται, βλέπει τι συμβαίνει, άρα είναι 
Θεός.

Περί θεότητος Υιού και πνεύματος και εγκώμιον εις 
τον δίκαιον Αβραάμ









Η ζωή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου

• γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μ.Χ.
• ευφυέστατο μυαλό σπούδασε πολλές

επιστήμες στην Αντιόχεια - κοντά
στον τότε διάσημο ρήτορα Λιβάνιο -
αλλά και στην Αθήνα, μαζί με τον
αγαπημένο του φίλο Μέγα Βασίλειο.

• χειροτονήθηκε διάκονος - το 381 μ.Χ.,
σε ηλικία 34 ετών και πρεσβύτερος
σε ηλικία 40 ετών.

• το 397 μΧ., με κοινή ψήφο βασιλιά
Αρκαδίου και Κλήρου, έγινε
Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, κάτι
που ο ίδιος δεν επεδίωξε ποτέ.

• υπήρξε ελεγκτής κάθε παρανομίας
και κακίας. Αυτό όμως έγινε αιτία να
δημιουργήσει φοβερούς εχθρούς, και
μάλιστα αυτήν την αυτοκράτειρα
Ευδοξία, επειδή ήλεγχε τις
παρανομίες της.

• Στην εξορία μετά από πολλές
κακουχίες και άλλες ταλαιπωρίες
πέθανε το 407 μ.Χ.



Περί νηστείας
(Ιωάννου Χρυσοστόμου)

ΜΟΝΗ ΑΙΩΝΑΣ ΥΛΙΚΟ ΤΙΤΛΟΣ

Διονυσίου 10ος Περγαμηνή Ομιλίαι και λόγοι πανηγυρικοἰ

Κουτλουμουσίου 12ος Περγαμηνή Λόγοι Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ζωγράφου 14ος Χαρτί Εκλογή κεφαλαίων διαφόρων συγγρ.

Παντελεήμονος 16ος Χαρτί Λόγοι διάφοροι



Λόγοι περί νηστείας

• Προτροπή για νηστεία όχι μόνο από τα φαγητά αλλά και από τα πάθη

• Όποιος έχει την νηστεία ως τρόπο ζωής, χαίρεται και δεν του είναι 
δύσκολη

• Η νηστεία είναι χαρά διότι όταν δεν εξαρτιέσαι από κάτι είσαι πραγματικά 
ελεύθερος 

• Τονίζει πως και η κατά Θεόν λύπη είναι μέσω χαράς (π.χ. λύπη για τις 
αδικίες του κόσμου, τις προσωπικές αμαρτίες κλπ.)

• Τονισμός της αξίας της νηστείας για τον άνθρωπο

• Σύνδεση της με την μετανοία



∆ιο ταύτην υποδεξωμεθα, 

το τίμιον δώρον,

το άγιον κειμήλιον, 

το της αληθείας ίνδαλμα, 

της ευσεβείας το κεφάλαιον, 

τον της πνευματικής διδασκαλίας 
συνήγορον, 

των παθών την νέκρωσιν, 

της αμαρτίας την αναίρεσιν, 

της κακίας τον αντίπαλον, 

της παρθενίας την ομόδοξον, 

των δαιμόνων την αφανίστριαν, 

του διαβόλου την αποτίμησιν, 

των ειδώλων την καθαίρεσιν, 

των εκκλησιών την ευπρέπειαν, 

των βασιλεων το κρατος, 

των ιερέων το εγκαλλώπισμα, 

των ανδρών την φρόνησιν, 

των γυναικών την σωφροσύνην, 

των νηπίων την παιδαγωγίαν, 

των δούλων την ανάρρυσιν, 

των πτωχών την παραμυθίαν.



Χειρόγραφο Κείμενο της Ε.Π.Ε.

Μετάφραση Ε.Π.Ε.



10ος

12ος

14ος

16ος



Τα αρνητικά



Τα θετικά



Τρόποι αξιοποίησης του Π.Ι.Π.Μ. στο 
Μάθημα των Θρησκευτικών



Τόσο η Μονή 
Βλατάδων, όσο και το 
Πατριαρχικό Ίδρυμα 
μπορούν να 
αποτελέσουν 
ερεθίσματα για τους 
μαθητές. 

Ειδικότερα σε 
μαθήματα όπως 
Θρησκευτικά ή Ιστορία 
το πολιτισμικό 
βυζαντινό μοναστήρι 
θα «ζωντανέψει» τις 
σελίδες του βιβλίου.



Παράλληλα, το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών
θα μπορούσε να «εκμεταλευτεί» τα προτότυπα
κείμενα με στόχο την αμεσότερη επαφή των
παιδιών με μιαν άλλη εποχή.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• P.G. : Τόμοι: 36
• Ε.Π.Ε.:   Γρηγορίου Νύσσης τόμος 10

Γρηγορίου Θεολόγου τόμος 5
Βασιλείου Καισαρείας τόμος 6
Ιωάννου Χρυσοστόμου τόμοι 30, 32

• Β.Ε.Π.Ε.Σ.: τόμοι 58, 60 
• Στυλιανού Παπαδόπουλου, Ο πληγωμένος αετός, Ζ’ έκδοση, Αθήνα: 
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