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Τίτλος διδακτορικής διατριβής: 

 

Η χρήση και η λειτουργία ορολογίας πνευματικού αγώνα στο έργο του α-

γίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: φιλολογική προσέγγιση 

 

Περίληψη (στα ελληνικά) 

 

Αντικείμενο της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί η φι-

λολογική μελέτη και διερεύνηση κάθε είδους ορολογίας πνευματικού 

αγώνα στο έργο του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με σκοπό την ανά-

δειξη του τρόπου αξιοποίησης αυτής (της ορολογίας) εκ μέρους του ιερού 

πατρός, εντός της ευρύτερης κηρυκτικής / ομιλητικής και θεολογικής / 

ποιμαντικής συνάφειας του έργου του. Υπό την έννοια ορολογία 

πνευματικού αγώνα εννοείται κάθε όρος, φράση και λεκτικό / ρητορικό 

σχήμα —είτε σε κυριολεκτικό είτε σε μεταφορικό / συμβολικό επίπεδο—, 

που προέρχεται από την εμπειρία του αγωνιζόμενου χριστιανού.  

Μεθοδολογικά η διατριβή δεν θα εξαντλείται στην απλή λεξικογραφι-

κή αποθησαύριση, ταξινόμηση και παρουσίαση των πάσης φύσεως 

σχετικών όρων και εκφράσεων αλλά θα επεκτείνεται και στην εξέταση 

ζητημάτων όπως, ενδεικτικά, των ποικίλων ρητορικών τρόπων χρήσης 

της εν λόγω ορολογίας και μάλιστα συγκριτικά τόσο σε συγχρονικό (δηλ. 

σε σχέση με τους Πατέρες του 4ου μ. Χ. αιώνα), όσο και σε διαχρονικό ε-

πίπεδο (δηλ. τόσο σε σχέση με τη σχετική ορολογία της Αγίας Γραφής 

και της προγενέστερης εκκλησιαστικής γραμματείας, όσο και σε σχέση 

με ρητορικά κείμενα της θύραθεν κλασικής και ύστερης Γραμματείας) 

και πώς αυτά ενσωματώνονται, φιλολογικώς, στον λόγο του. 
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PhD thesis’ title: 

The use and function of the terminology of spiritual struggle in the Works 

of Saint John Chrysostom: a philological approach 

 

Abstract (in English) 

 

The subject of the Ph.D. thesis is the philological study and investigation 

of all kinds of terminology of spiritual struggle in the Works of Saint John 

Chrysostom, with the aim of highlighting the way of using this kind of 

terminology on behalf of the sacred father within the broader exegetical / 

homiletical and theological / pastoral affinity of his Works. In the sense of a 

term "spiritual struggle" is meant every term, phrase, and verbal / rhetorical 

scheme -either literally or symbolically- in the form of the experience of the 

struggling Christian.  

Methodologically, the dissertation will not be limited to the simple 

lexicographic study, classification and presentation of all relevant terms and 

expressions but will extend to the examination of issues such as the various 

rhetorical ways of using this terminology, and even comparatively, both in 

relation to the Fathers of the 4th century AD, as well as in relation to the 

relative terminology of the Holy Bible and the previous ecclesiastical literary 

works, as well as to the rhetorical texts of the classical antiquity and how 

these are incorporated, philologically, in his Works. 


