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                     Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

 

                                             Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

                                                  ΠΡΟΛΟΓΟΣ     

 

 Θα θυµάστε την ρήση του µακαριστού Χριστόδουλου για τη ∆εξιά του 

Κυρίου. Θα παρακολουθήσατε πως ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, πολέµησε 

λυσσαλέα το ΑΚΕΛ και βοηθούσε την Κυπριακή ∆εξιά. Αυτή η κατάντια των 

λειτουργών της εκκλησίας που ταυτίζουν αυτή µε το µεγάλο κεφάλαιο, την  

ταύτιση που δικαιολογεί απόλυτα την δίωξη που υπέστηκε η εκκλησία από τα 

κοµµουνιστικά κόµµατα , όποτε και αν υπήρξε ,θα δοκιµάσουµε να την 

κρίνουµε µε την αρχική εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός. 

 

 

                         ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

  

 Στις πράξεις των Αποστόλων , έκδοση Ιεράς Μεγίστης Μονής 

Βατοπεδίου κεφ 2,41 θα βρούµε: 

«οι µεν ουν ασµένως αποδεξάµενοι τον λόγον αυτού εβαπτίσθηκαν και 

προσετέθησαν τη ηµέρα εκείνη ψυχαί ωσεί τρισχίλιαι. 

  Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των αποστόλων και τη κοινωνία 

και τη κλάσει του άρτου και ταις προσευχαίς.  

 Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος ,πολλά τε τέρατα και σηµεία διά των 

αποστόλων εγίνετο. 

 Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά. 
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 Και τα κτήµατα και τας υπάρξεις επίπρασκον και διεµέριζον αυτά πάσι 

καθότι αν τις χρείαν είχε. 

 Καθ’ ηµέραν τε προσκαρτερούντες οµοθυµαδόν εν τω ιερώ, κλώντες τε 

κατ’ οίκον άρτον, µετελάµβανον τροφής εν αγαλλιάσει και αφελότητι καρδίας, 

 Αινούντες τον θεόν και έχοντες χάριν προς όλον τον λαόν. Ο δε Κύριος 

προσετίθει τους σωζοµένους καθ’ ηµέραν τη εκκλησία.» 

 

 «Αυτοί µεν αγόγγυστα αφού αποδέχθηκαν τον λόγο αυτού, 

βαπτίσθηκαν και προστέθηκαν εκείνη τη µέρα περίπου τρεις χιλιάδες. 

 Περίµεναν δε την διδαχή των αποστόλων και την κοινωνία και τον 

τεµαχισµό του ψωµιού και τις προσευχές. 

 Γίνονταν δε φόβος σε κάθε ψυχή επειδή οι απόστολοι πραγµατοποι-

ούσαν σηµεία και τέρατα. 

 Όλοι δε αυτοί που πίστευαν ζούσαν στον ίδιο χώρο (σ.σ.κοινόβια) και 

τα είχαν όλα κοινά,  

Και τα κτήµατα και τα ζώα τα πουλούσαν στα παζάρια και µοίραζαν 

αυτά (σ.σ.τα αναγκαία) στον καθένα, ανάλογα µε τις ανάγκες του. 

Κάθε µέρα περίµεναν στο ιερό (σ.σ.του κοινοβίου) και τεµαχίζοντας 

κατ’ οίκο το ψωµί , έπερναν τροφή µε ευχαρίστηση και αγνότητα καρδιάς, 

∆οξάζοντας τον θεό και έχοντας την επιδοκιµασία ολόκληρου του λαού. 

Ο Κύριος δε, προσέθετε όσους σώζονταν όλη την ηµέρα στην εκκλησία.» 

 

∆ιαπιστώνουµε την ύπαρξη κοινοβίων στα πρώτα Χριστιανικά χρόνια, 

που δηµιουργήθηκαν από τον Ιησού και διατηρούσαν οι απόστολοι. Αλλά 

ακολουθείστε στο παρακάτω κείµενο , στο ίδιο 4,31: 

 



3 

 

«Του δε πλήθους των πιστευσάντων ήν η καρδία και η ψυχή µία, και 

ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτώ έλεγεν ίδιον είναι, αλλ’ ήν αυτοίς άπαντα 

κοινά….. 

…..ουδέ γαρ ενδεής τις υπήρχεν εν αυτοίς. Όσοι γαρ κτήτορες χωρίων 

ή οικιών υπήρχον, πωλούντες έφερον τας τιµάς των πιπρασκοµένων και 

ετίθουν παρά τους πόδας των αποστόλων. 

∆ιεδίδοτο δε εκάστω καθότι αν τις χρείαν είχεν.» 

 

«Από το δε πλήθος που πίστεψαν ,ήταν η ψυχή και καρδιά µία, και 

κανένας δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντα ήταν δικό του, αλλά ήταν σε 

αυτούς όλα κοινά….. 

…..γιατί δεν υπήρχε πτωχός σε αυτούς. Όσοι δε ήσαν ιδιοκτήτες 

χωραφιών ή οικιών, αφού τα πουλούσαν, έφεραν την  αξία αυτών που 

πουλήθηκαν στα παζάρια, και την έβαζαν στα πόδια των αποστόλων. 

∆ίνονταν δε σε καθένα, ότι είχε ανάγκη.» 

 

Νοµίζουµε ότι δεν υπάρχει καµία αµφιβολία για την ύπαρξη, την 

λειτουργία των κοινοβίων και τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσαν αυτά. 

Να δούµε όµως τι πάθαιναν (!!!) όσοι δεν απέδιδαν την περιουσία τους. 

Στο ίδιο 4,36: 

 

«Ιωσής δε ο επικλειθείς Βαρνάβας υπό των αποστόλων, ό έστι 

µεθερµηνευόµενον υιός παρακλήσεως, Λευίτης, Κύπριος τω γένει, 

Υπάρχοντος αυτού αγρού, πωλήσας ήνεγκε το χρήµα και έθηκε παρά 

τους πόδας των αποστόλων. 

Ανήρ δε τις Ανανίας ονόµατι συν Σαπφείρη τη γυναικί αυτού επώλησε 

κτήµα 
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Και ενοσφίσατο από της τιµής, συνειδυίας και της γυναικός αυτού, και 

ενέγκας µέρος τι παρά τους πόδας των αποστόλων έθηκεν. 

Είπε δε Πέτρος. Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδίαν σου, 

ψευσασθαί σε το Πνεύµα το Άγιον και νοσφίσασθαι από της τιµής του χωρίου; 

Ουχί µένον σοι έµενε και πραθέν εν τη σή εξουσία υπήρχε;τι ότι έθου εν 

τη καρδία σου το πράγµα τούτο; Ουκ εψεύσω ανθρώποις, αλλά τω θεώ. 

Ακούων δε ο Ανανίας τους λόγους τούτους πεσών εξέψυξε, και εγένετο 

φόβος µέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Αναστάντες δε οι νεώτεροι 

συνέστειλαν αυτόνκαι εξενέγκαντες έθαψαν. 

Εγένετο δε ως ωρών τριών διάστηµα και η γυνή αυτού, µη ειδυία το 

γεγονός , εισήλθεν. 

Απεκρίθη δε αυτή ο Πέτρος. Ειπέ µοι, ει τοσούτου το χωρίον απέδοσθε; 

Η δε είπε. Ναι τοσούτου. 

Πέτρος είπε προς αυτήν. Τι ότι συνεφωνήθη υµίν πειράσαι το Πνεύµα 

Κυρίου; Ιδού οι πόδες των θαψάντων τον άνδρα σου ερπί τη θύρα και 

εξοίσουσί σε. 

Έπεσε δε παρά χρήµα παρά τους πόδας αυτού και εξέψυξεν. 

Εισελθόντες δε οι νεανίσκοι εύρον αυτήν νεκράν, κασι εξενέγκαντες έθαψαν 

προς τον άνδραν αυτής. 

Και εγένετο φόβος µέγας εφ’ όλην την εκκλησίαν και επί πάντας τους 

ακούοντας ταύτα.» 

 

«Ο Ιωσής δε που αποκαλέστηκε Βαρνάβας από τους αποστόλους ,που 

ερµηνεύεται γιός της παράκλησης,Λευίτης, Κύπριος στο γένος 

Είχε στην ιδιοκτησία του αγρό και αφού τον πούλησε, έφερε το χρήµα 

και το έβαλε στα πόδια των αποστόλων. 

Κάποιος δε άνδρας που ονοµάζονταν Ανανίας µε την γυναίκα του 

Σαπφείρα, πούλησε κτήµα 
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Και κράτησε µέρος από την αξία του αγρού µε την συγκατάθεση της 

γυναίκας του και αφού το έφερε στους αποστόλους, το έθεσε στα πόδια τους. 

Είπε δε ο Πέτρος. Ανανία γιατί γέµισε ο σατανάς την καρδιά σου και 

κορόιδεψες το Άγιο Πνεύµα και ιδιοποιήθηκες µέρος της αξίας; 

∆εν ήταν δικό σου και αφού πουλήθηκε υπήρχε στην δική σου εξουσία; 

(σ.σ. εποµένως γιατί κράτησες µέρος της αξίας;). γιατί έβαλες στην καρδιά 

σου το πράγµα αυτό; ∆εν κορόιδεψες τους ανθρώπους, αλλά τον θεό. 

Αφού άκουσε ο Ανανίας αυτούς τους λόγους , πέφτοντας ξεψύχησε, και 

έγινε µεγάλος φόβος σε όλους που άκουγαν αυτά. 

Αφού σηκώθηκαν οι νεώτεροι ετοίµασαν αυτόν και µεταφέροντάς τον 

τον έθαψαν. 

Πέρασε δε διάστηµα τριών ωρών και η γυναίκα του, που δεν γνώρισε 

το γεγονός, ήρθε. 

Αποκρίθηκε δε σ’ αυτήν ο Πέτρος. Πές µου, τόσο χωράφι πουλήσατε 

(σ.σ. όσα χρήµατα φέρατε). Αυτή δε είπε. Ναι. 

Ο Πέτρος δε είπε προς αυτή. Γιατί συµφωνήσατε να πειράξετε το 

Πνεύµα του Κυρίου; Κοίταξε τα πόδια αυτών που έθαψαν τον άνδρα σου στην 

πόρτα και αυτοί θα βγάλουν και σένα. 

Έπεσε δε αµέσως στα πόδια αυτού και ξεψύχησε. Αφού µπήκαν οι 

νεαροί και βρήκαν αυτή νεκρή , µετέφεραν και έθαψαν αυτή δίπλα στον άνδρα 

της. 

Και έπεσε µεγάλος φόβος σε όλη την εκκλησία και σε όλους αυτούς 

που άκουγαν αυτά.».             

                        Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΙΩΝ 

 

Βλέπουµε την επιταγή της κοινοκτηµοσύνης και την τιµωρία των 

παραβατών. Σήµερα οι ηγέτες της εκκλησίας , περί άλλα τυρβάζουν. 
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Τα Χριστιανικά κοινόβια που απλώθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία, 

διέλυσε µε την κοινή συναίνεση του Αθανασίου και άλλων αρχηγών της 

εκκλησίας (µε επιβολή βίας σε άλλους) , ο Βλάκας και Παιδοκτόνος 

αυτοκράτορας Κωνσταντίνος. Αυτός, βλέποντας ότι δεν έχουν εργατικά χέρια 

οι γαιοκτήµονες, έδωσε µερικά προνόµια για να πάρει την ψυχή τους . Ο 

σατανικός αυτοκράτορας εξέδωσε το διάταγµα των Μεδιολάνων για 

ανεξιθρησκεία και σταµάτησε τους διωγµούς των κοινοβιακών Χριστιανών, σε 

αντάλλαγµα την παύση των κοινοβίων και την παράδοση από τον δοσίλογο 

Αθανάσιο , της κιβωτού της διαθήκης. Αυτή µεταφέρθηκε στα ανάκτορα, όπου 

παρέµεινε µέχρι το 740 µ.Χ, οπότε και ξανααποδόθηκε στους Ναζιραίους, 

γιατί απειλούνταν µε πτώση η πρωτεύουσα από τις επιθέσεις και κινδύνευε η 

κιβωτός.  


