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     Σε προηγούμενα υποστηρίξαμε ότι ο πρώτος Χριστιανισμός αναπτύχθηκε σε κοινοβιακή 
κοινωνική μορφή. Δηλαδή ότι ήταν μία ανώτατη μορφή κοινωνικής οργάνωσης 
κομμουνιστικής και ειρηνικής και για αυτό κύρια ασκήθηκαν οι διωγμοί από τους Ρωμαίους 
αυτοκράτορες που πρόκριναν τα τσιφλίκια, την εκμεταλλευτική οργάνωση παραγωγής. Τα 
κοινόβια κατέλυσε ο αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος, οποίος και κατέστρεψε όλες τις ιστορικές 
μαρτυρίες των κοινοβίων και κατέκαψε σχεδόν το σύνολο των γραπτών κειμένων, 
φιλοσοφικών και μη. Αλλά διάβαζε-διάβαζε, να που βρήκα ιστορικές μαρτυρίες.  

 

                         ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

 

     Αν θυμάμαι καλά και όπως αναφέρει στην ιστορία του ο Παπαρρηγόπουλος, ο 
Μαξιμιανός (;) αυτοκράτωρ της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ήταν θείος του μετέπειτα 
αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, το είχε στρατηγό και τον έστειλε σε στρατιωτική αποστολή 
στην Παλαιστίνη.  

    Ο Ευσέβιος επίσκοπος Χριστιανός Καισαρείας Παλαιστίνης, ήταν λογιώτατος και 
υποστήριξε πολλές φορές «αιρετικές» απόψεις. Ήταν μαθητής του Ωριγένους.  

    Στην Παλαιστίνη τότε γνωρίστηκαν οι δύο άνδρες και έγιναν επιστήθιοι φίλοι. Να λοιπόν 
γιατί, όταν έγινε αυτοκράτωρ ο Κωνσταντίνος, δεν κατέκαψε τα συγγράμματα του Ευσεβίου 
και του Ωριγένους.  

    Φθάνει λοιπόν η μέρα και ο Κωνσταντίνος γίνεται Αύγουστος της δυτικής Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας και στην ανατολική ήταν ο Λικίνιος και με πρόταση του Κωνσταντίνου, όταν 
συναντώνται στα Μεδιόλανα (Μιλάνο), προβαίνουν στο διάταγμα ανεξιθρησκείας των 
Μεδιολάνων. Αυτό το διάταγμα που στάλθηκε σε όλους τους υπάτους, σώζει ο Ευσέβιος και 
θα το βρείτε στον 20ο τόμο Βιβλιοθήκης Ελλήνων Πατέρων Εκκλησιαστικών Συγγραφέων, 
της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τα διατάγματα εκδόθηκαν στην 
Ρωμαϊκή γλώσσα και τα μετέφρασε ο Ευσέβιος στην Ελληνική και τα παραθέτει. Η γλώσσα 
είναι δύσκολη, θα παραθέσουμε τμήματά τους και σεις θα κρίνετε την απόδοση στην 
νεοελληνική γλώσσα που παραθέτουμε. 

 

               ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ  

                                                 ΜΕΤΑΛΗΦΘΕΙΣΩΝ   



    «ήδη μεν πάλαι σκοπούντες την ελευθερίαν της θρησκείας ουκ αρνητέαν είναι, αλλ’ ενός 
εκάστου τη διανοία και τη βουλήσει εξουσίαν δοτέον του τα θεία πράγματα τημελείν και την 
αυτού προαίρεσιν έκαστον, κεκελεύκεμεν τοις χριστιανοίς της αιρέσεως και της θρησκείας της 
εαυτών την πίστην φυλαττειν…...οπότε ευτυχώς εγώ Κωνσταντίνος ο Αύγουστος καγώ Λικίνιος 
ο Αύγουστος εν τη Μεδιολάνω εληλύθημεν….. μάλλον δε πρώτον διατάξαι εδογματίσαμεν, οίς ή 
προς το θείον αιδώς τε και το σέβας ενείχετο, τουτ’ ‘εστιν , όπως δώμεν και τοις Χριστιανοίς 
και πάσιν ελευθέραν αίρεσιν του ακολουθείν τη θρησκεία ή δ’αν βουληθώσιν…..» 

«ήδη μεν αφού εξετάσαμεν από παληά, (θεωρούμε) ότι η θρησκεία δεν πρέπει να είναι 
αρνητέα, αλλά πρέπει να δοθεί η επιμέλεια γύρω από τα θεία πράγματα, στην διάνοια και την 
βούληση του καθενός, προτρέψαμε τους Χριστιανούς, να φυλάσσουν την πίστη τους γύρω 
από την αίρεσή τους και την θρησκεία τους…….οπότε με χαρά εγώ Κωνσταντίνος ο 
Αύγουστος και εγώ Λικίνιος ο Αύγουστος, είχαμε έλθει στην πόλη των Μεδιολάνων….. 
μάλλον δε πρώτα αποφασίσαμε να διατάξουμε, όπως πρέπει ο σεβασμός και η αιδώς προς το 
θείον, δηλαδή, όπως να αποδώσουμε και στους Χριστιανούς και σε όλους, ελευθέρα επιλογή 
του να ακολουθούν την θρησκεία, όποια αν θέλουν…..». 

    Ήδη διαπιστώνετε την στροφή των Ρωμαίων αυτοκρατόρων στην ανεξιθρησκεία. Να δείτε 
όμως γιατί, ή μήπως νομίσατε ότι κόπηκαν για την ελεύθερη θέληση του καθενός; 

     «….όπερ ακολούθως τη ησυχία των ημετέρων καιρών γίνεσθαι φανερόν εστίν, όπως 
εξουσίαν έκαστος έχη του αιρείσθαι και τημελείν οποίαν δ’αν βούληται, τούτο δε υφ’ υμών 
γέγονεν ,όπως μηδεμιά τιμή μηδέ θρησκεία μεμειώσθαι τι υφ’ ημών δοκείη» 

    (…..γιά το οποίο ακριβώς, για την ησυχία των δικών μας καιρών είναι να γίνει φανερό, 
όπως ο καθένας να έχει την εξουσία να επιλέγει και να επιμελείται όποια και αν θέλει, αυτό 
εσείς να γίνει, όπως με καμία τιμή καμία θρησκεία να μειωθεί σε κάτι, από εμάς νομίζουμε 
(διατάσσουμε). ) 

     Ήδη φαίνεται ότι υπήρχαν κοινωνικές αναταραχές και οι αυτοκράτορες επιδίωκαν την 
κοινωνική ησυχία.  

     «και τούτο δε προς τοις λοιποίς εις το πρόσωπο των χριστιανών δογματίζωμεν, ίνα τους 
τόπους αυτών, εις ους το πρότερον συνέρχεσθαι έθος ην αυτοίς, περί ων και τοις πρότερον 
δοθείσιν προς την καθοσίωσιν γράμμασιν τύπος έτερος ην ορισμένος των προτέρω χρόνω, ει 
τινές παρά του ταμείου του ημετέρου ή παρά ετέρου φαίνοιτο ηγορακότες, τούτους τοις αυτοίς 
χριστιανοίς άνευ αργυρίου και άνευ τινός απαιτήσεως της τιμής, υπερτεθείσης πάσης αμελείας 
και αμφιβολίας, αποκαταστήσωσι, και ει τινές κατά δώρον τυγχάνουσιν ειληφότες, τους αυτούς 
τόπους όπως ή τοις αυτοίς χριστιανοίς την ταχίστην αποκαταστήσωσιν ούτως ή οι ηγορακότες 
τους αυτούς τόπους, ή οι κατά δωρεάν ειληφότες αιτώσι παρά της ημετέρας καλοκαγαθίας 
προσέλθωσι επί τόπων επάρχω δικάζοντι. Όπως και αυτών διά της ημετέρας χρηστότητας 
πρόνοια γένηται. Άτινα πάντα τω σώματι τω των χριστιανών παρ’ αυτά διά της σης σπουδής 
ανευ τινός παρολκής παραδίδισθαι δεήσει.» 

    (και αυτό κατά τα λοιπά στο πρόσωπο των χριστιανών αποφασίζουμε, όπως στους τόπους 
αυτών, στους οποίους προηγουμένως είχαν συνήθεια να συνέρχονται (κοινόβια, δεν υπήρχε 
τότε η λέξη κοινόβιο), περί των οποίων τόπων και στους (χριστιανούς) πρώτα δόθηκαν για 
διδασκαλία των δικών τους γραμμάτων, τύπος άλλος (των τόπων και των χριστιανών) ήταν 
ορισμένος στον πρότερο χρόνο (να γιατί και τι ο άλλος τύπος) εάν κάποιοι από τα δικά μας 
κτήματα ή άλλου ήθελε φανούν ότι τα έχουν αγοράσει, αυτά τα κτήματα στους ίδιους τους 



χριστιανούς χωρίς φόρο και χωρίς απαίτηση τιμής (αγοράς), χωρίς αμέλεια και αμφιβολία, να 
τα αποδώσουν (αποκαταστήσουν τους «δικαιούχους») και αν κάποιοι τυχαίνει να είναι 
ιδιοκτήτες από δωρεά, τους ίδιους τόπους ή τους ίδιους χριστιανούς τάχιστα να 
αποκαταστήσουν (σαν ιδιοκτήτες), έτσι όπως και όσοι έχουν αγοράσει του ίδιους τόπους, ή 
αυτοί που έλαβαν δωρεάν , να αιτήσουν από την δική σας καλοκαγαθία και να προσέλθουν 
στο αρμόδιο για τα χωράφια έπαρχο που δικάζει. Όπως να γίνει πρόνοια και αυτών (των 
ιδιοκτητών) διά της δικής σας καλοσύνης, τα οποία πάντα (τα κτήματα) του σώματος 
(κοινοβίου) των χριστιανών, παρ’ όλα αυτά, με την δική σας σπουδή, χωρίς καμία 
καθυστέρηση, να μεριμνήσετε να παραδοθούν (στους «δικαιούχους»).  

      Βλέπετε λοιπόν, όσο δύσκολη και αν είναι η μετάφραση, ότι ξεχωρίζει νέος τύπος του 
σώματος των χριστιανών, όπου τα κτήματα και τα οικήματα που ανήκαν στο κοινόβιο (συχνά 
στους διωγμούς τα κατασχούσαν οι αυτοκράτορες. Τώρα περνούν είτε από δωρεά ή από 
αγορά σε χέρια ιδιοκτητών χριστιανών και χωρίς φόρο, αρκεί να γίνουν ιδιωτικά και όχι 
κοινοκτητικά. Καταλύονται δηλαδή τα κοινόβια και η νέα μορφή ιοδιοκτησίας έρχεται με 
αναταραχές και οι αυτοκράτορες επιδιώκουν την ησυχία και χαρίζουν τους φόρους για να 
γίνουν ιδιωτικά τα κοινόβια. Και μάλιστα προσέξτε το επόμενο χωρίο. 

      «και επειδή οι αυτοί χριστιανοί ου μόνον εις ους συνέρχεσθαι έθος είχον, αλλά και ετέρους 
τόπους εσχηκέναι γινώσκονται διαφέροντας ου προς έκαστον αυτών, αλλά προς το δίκαιον του 
αυτών σώματος, τουτ’ εστίν των χριστιανών, ταύτα πάντα επί τω νόμω ον προειρήκαμεν,δίχα 
παντελώς τινος αμφισβητήσεως τοις αυτοίς χριστιανοίς, τουτ’ έστι τω σώματι και τη συνόδω 
αυτών αποκαταστήναι κελεύσεις, του προειρημένου λογισμού δηλαδή φυλαχθέντος, όπως αυτοί 
οίτινες τους αυτούς άνευ τιμής, καθώς προειρήκαμεν αποκαθιστώσι, το αζήμιον το εαυτών 
παρά της ημετέρας καλοκαγαθίας ελπίζοιεν….» 

(και επειδή οι ίδιοι οι χριστιανοί, όχι μόνο σε όσους (τόπους, κτήματα, οικήματα) είχαν την 
συνήθεια να συνέρχονται, αλλά και άλλους τόπους να διαπιστώνεται ότι έχουν και 
διαφορετικούς, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και προς το νόμιμο που ανήκει στο σώμα αυτών 
(κοινόβιο), δηλαδή των χριστιανών, όλα αυτά νόμιμα όπως έχουμε πει, χωρίς καμία 
αμφισβήτηση, στους ίδιους τους χριστιανούς, δηλαδή ενώπιον του σώματος (κοινοβίου) και 
στην σύνοδό τους να διατάξεις να αποκατασταθούν (να γίνουν ιδιοκτήτες), να φυλαχθεί 
δηλαδή ο προλεγόμενος λογισμός, όπως αυτοί οι οποίοι απέκτησαν τους τόπους αυτούς, 
χωρίς αντίτιμο, καθώς προείπαμε να αποκατασταθούν, χωρίς ζημία να το πάρουν με την δική 
σας καλοκαγαθία.». 

      Τα κοινοβιακά κτήματα έχουν ήδη γίνει λεία των ιδιοκτητών, δυστυχώς με την 
συγκατάνευση των ιδίων των επισκόπων (όχι όλων).  

Και επειδή ίσως νομίσατε ότι αυθαίρετα ερμηνέψαμε τα παραπάνω, σε άλλη βασιλική 
διάταξη. 

«….ει τινά εκ τούτων των τη εκκλησία τη καθολική των χριστιανών εν εκάσταις πόλεσιν ή και 
άλλοις τόποις διέφερον κατέχοιντο νυν ή υπό πολιτών ή υπό άλλων τινών, ταύτα 
αποκαταστηθήναι παραχρήμα ταις αυταίς εκκλησίαις ποιήσης, επειδήπερ προηρήμεθα ταύτα 
άπερ αι αυταί εκκλησίαι πρότερον εσχήκεσαν, τω δικαίω αυτών αποκατασταθήναι». 

«….και εάν κάποιο (κτήμα, οίκημα) από αυτά, τα της εκκλησίας της καθολικής των 
χριστιανών σε κάθε πόλη ή και διαφορετικούς τόπους, ξεχωριστά τα κατέχουν τώρα, ή από 
πολίτες (κατέχονται) ή από κάποιους άλλους, αυτά αμέσως να κάνεις να αποκατασταθούν 



στις ίδιες τις εκκλησίες (και στους ιδιοκτήτες), επειδή ακριβώς προείπαμε, αυτά τα οποία 
ακριβώς οι ίδιες οι εκκλησίες  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΗΘΕΛΕ ΚΑΤΕΧΟΥΝ, με το δίκαιο σε 
αυτούς να αποδοθούν (τους ιδιοκτήτες τους τωρινούς, των πρώην κοινοβιακών κτημάτων). 

     Και κοιτάτε σε άλλο διάταγμα, υπάρχουν κολλήγοι στα πρώην κοινοβιακά κτήματα, που 
τώρα ανήκουν σε επισκόπους. 

     «Κωνσταντίνος σεβαστός……παρά Ανυλίνου του λαμπροτάτου ανθυπάτου της Αφρικής… εν 
οις εμφέρεται Καικιλιανόν τον επίσκοπον Χαρταγαινησίων πόλεως παρά τινων κολλήγων αυτού 
των κατά την Αφρική καθεστώτων εν πολλοίς πράγμασι ευθύνεσθαι…….ας τη εμή καθοσιώσει 
αυθαιρέτως η θεία πρόνοια ενεχείρισεν κακείσε πολύ πλήθος λαού, όχλον επί το φαυλότερον 
επιμένοντα ευρίσκεσθαι ως αν ει διχοστατούνται και μεταξύ επισκόποις διαφοράν έχειν, έδοξέ 
μοι ιν’ αυτός ο Καικιλιανός μετά δέκα επισκόπων των αυτόν ευθύνειν δοκούντων και δέκα 
ετέρων ους αυτός τη εαυτού δίκη αναγκαίους υπολάβοι, εις την Ρώμην πλώ απιέναι. Ιν’ εκείσε 
υμών παρόντων, αλλά μην και Ρετικίου και Ματέρνου και Μαρίνου, των κολλήγων υμών, ους 
τούτου ένεκεν εις την Ρώμην προσέταξα επισπεύσαι, συνηθή ακουσθήναι, ως αν καταμάθοιτε 
τω σεβασμιοτάτω νόμω αρμότειν….». 

   «Κωνσταντίνος σεβαστός….παρά τον Ανυλίνο τον ανθύπατο Αφρικής….στα οποία φέρεται 
ότι ο Καικιλιανός  ο επίσκοπος της πόλης της Καρθαγένης, ότι ευθύνεται προς τους 
κολλήγους ΤΟΥ στην Αφρική υπαρχόντων, για πολλά πράγματα….τις οποίες για πειθαρχία 
στην δική μου (προσωπικότητα) αυθαιρέτως ενεχείρησε η θεία πρόνοια και εκεί πολύ πλήθος 
λαού, όχλος προς το κακότερο να επιμένει και να ευρίσκονται σε διχοστασία και σε διαφορές 
να έχουν οι επίσκοποι, διατάσσω αυτός ο Καικιλιανός με δέκα επισκόπους που με ευθύνη του 
θα διατάξει και δέκα άλλους τους οποίους θα θεωρήσει (αναγκαίους) στην δική του δίκη, 
στην Ρώμη να πλεύσουν να έρθουν. Για να μάθετε τι αρμόζει στο σεβασμιότατο νόμο, αλλά 
και εσείς εκεί θα είστε παρόντες , αλλά και μάλιστα και ο Ρετίκιος και ο Ματέρνος και ο 
Μαρίνος, που ανήκουν στους κολλήγους σας, τους οποίους διέταξα για αυτό ακριβώς να 
σπεύσουν στην Ρώμη, και ως συνήθως να ακουσθούν.».  

     Πλέον υπάρχουν κολλήγοι που ανήκουν στα επισκοπικά κτήματα, στα κτήματα του πρώην 
κοινοβίου. Και τώρα το εκμεταλλευτικό σύστημα θριαμβεύει κάτω από τις προσταγές του 
Κωνσταντίνου, συνεργούντων πολλών επισκόπων και συναινούντος του μυστικού αρχηγού 
της εκκλησίας Αθανασίου. Είδατε την διχοστασία πολλών επισκόπων, που δεν ήθελαν να 
εγκαταλειφθούν τα χριστιανικά κοινόβια.  

      Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στα χρόνια μας θα καταρρεύσει ο σοσιαλισμός, 
πολεμούμενος εκ των ένδον, από μυστικιστικές οργανώσεις (μασονία-Εβραίοι). Τότε τον 
υπέσκαψαν επίσκοποι και λωποδήτες , όπως και στα χρόνια μας.                                  


