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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο 

«Νεάπολις» Πάφου στο τμήμα Θεολογίας. Στόχος της μελέτης αυτής είναι η 

δογματική αλήθεια για το πρόσωπο  του Υιού και Λόγου του Θεού και του 

Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, όταν αυτή διαστρεβλώνεται από αιρετικούς 

και ψευδοδιδάσκαλους. 

Κατά τη διενέργεια του ερευνητικού μέρους της εργασίας μου, 

αντιμετώπισα ορισμένες δυσκολίες που είχαν να κάνουν κατά κύριο λόγο με 

τις οικογενειακές μου υποχρεώσεις. Αυτό, που με δυσκόλεψε περισσότερο, 

ήταν οι υποχρεώσεις  μου που είχα για τα μικρά μου αγγελούδια. Το ένα 

ήταν στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, το δεύτερο ήταν στο νηπιαγωγείο και το 

τρίτο ήταν νεογέννητο. Αλλά πράγματι διά της βοηθείας του Ιησού Χριστού 

και της Παναγίας μας μπόρεσε να πραγματοποιηθεί η εργασία αυτή.   

Πέραν της προσωπικής μου χαράς και ικανοποίησης, οφείλω να εκφράσω τη 

θερμή μου ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο ημών Ιησού 

Χριστό και τη Παναγία μας, την πνευματική μητέρα όλων μας. Πάντα σ’ 

αυτούς καταφεύγουμε για την επίλυση του κάθε προβλήματος που μας 

παρουσιάζεται στη ζωή μας. 

Θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου Δρ. Νίκο Νικολαΐδη, 

ο οποίος με βοήθησε, ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή. Τον ευχαριστώ 

για την απεριόριστη κατανόηση και διευκόλυνση σε όλη τη διάρκεια της 

εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου εργασίας.  

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς όσους συνέβαλαν στην αποπεράτωση 

της εργασίας αυτής. 

Τέλος ευχαριστώ την οικογένειά μου για την ηθική τους συμπαράσταση και 

ιδιαίτερα το σύζυγό μου για την υπομονή, τη συμπαράσταση και τις 

συμβουλές που μου πρόσφερε κατά τη διάρκεια της συγγραφής της. 

 


