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       Ιστορικές μαρτυρίες και πλήθη κειμένων, κατακάηκαν από τους αυτοκράτορες 
Κωνσταντίνο, Θεοδόσιο και Ιουστινιανό. Διασώθηκαν μερικά κείμενα, χριστιανικά και 
μερικά όχι και από εκεί θα συμπεράνουμε για τα πρώτα 300 χρόνια του Ελληνισμού.  

 

             ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑ 

 

    Η ηθική διδασκαλία του Ιησού, το φιλοσοφικό υπόβαθρο και η κοινωνική ιδιαίτερα 
οργάνωση, οδήγησε στην εξάπλωση του Χριστιανισμού. 

    Ο Χριστός οργάνωσε την κοινοβιακή λειτουργία των πιστών. Οι πιστοί πουλούσαν τα 
περιουσιακά τους στοιχεία (ή τα προσέδιδαν στο κοινόβιο) και το κοινόβιο μεριμνούσε για 
την τροφή, ένδυση και δουλειά των μελών. Έτσι αγροκτήματα και εργαστήρια ανήκαν στο 
κοινόβιο.  

    Έδρα του κοινοβίου ήταν το πιο ευρύχωρο σπίτι μέλους του κοινοβίου, το οποίο 
χρησιμοποιούσαν (ένα δωμάτιο) σαν τραπεζαρία δείπνου ή γεύματος των μελών, αλλά και 
ένα δωμάτιο το χρησιμοποιούσαν σαν εκκλησία. Οι εκκλησίες περιορίζονταν σε δωμάτια των 
πιο ευρύχωρων οικιών, στις οποίες υπήρχαν και οι τράπεζες των γευμάτων. 

 

                                     ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ 

 

     Κάθε πρωΐ συναθροίζονταν στην οικεία , όπου και τελούσαν σύντομη λειτουργία και 
ακολουθούσε μικρό κήρυγμα. Κατόπιν έτρωγαν και μετά πήγαιναν στην ολοήμερη εργασία 
στα χωράφια και στα εργαστήρια. Το απόγευμα ξανά συναθροίζονταν, έκαναν τον εσπερινό 
και έτρωγαν. Φυσικά υπήρχαν και οι διάκονοι του κοινοβίου, που επιτελούσαν τις εργασίες. 

Όπως αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων , «επίπρασκον (=πουλούσαν στο παζάρι την 
περιουσία τους) και είχον άπαντα κοινά ,…. και ήν ψυχή μία (και ήταν μία ψυχή)». 

     Στο κοινόβιο εισέρχονταν και πλούσια μέλη και αποκτούσε περιουσία. Με την οποία 
εξαγόραζε δούλους και τους απελευθέρωνε (οι δούλοι απαγορεύονταν να γίνουν χριστιανοί).  

     Η ομοψυχία, η πίστη, τα ιδανικά, η οργάνωση, οδήγησε στην γρήγορη εξάπλωση των 
κοινοβίων. Απέδιδαν τους φόρους και ήταν νομοταγείς, η κίνησή τους ήταν ειρηνική, αλλά 



ήταν ένα άλλο κοινωνικό σύστημα, που εμφυτεύτηκε και διογκώνονταν στο δουλοκτητικό 
σύστημα της Ρώμης.  

 

                     Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΔΙΩΓΜΟΥΣ 

 

     Άρχισαν οι συκοφαντίες για τους κοινοβιακούς και το σύστημα το δουλοκτητικό 
αλλοιώνονταν. Η μορφή οργάνωσης που ακολουθούσαν, ήταν η ανώτερη μορφή οργάνωσης 
που εμφανίστηκε στην γη και ειρηνικά. Αυτή ήταν η κύρια αιτία που ασκήθηκαν οι διωγμοί. 
Και αφορμή πολλές φορές, ήταν ότι δεν προσκυνούσαν το άγαλμα του αυτοκράτορα.  

     Οι διωγμοί ξέσπασαν και μερικές φορές γίνονταν φοβεροί, η μορφή οργάνωσης όμως 
ήταν τρομερή και ήλκυε και η πίστη θερμή. 13.000.000 εκατομμύρια μάρτυρες 
καταγεγραμμένοι τα 300 πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, χώρια πόσοι μη καταγεγραμμένοι. 

Ο χριστιανισμός προοιωνίζονταν ότι με την κοινωνική του μορφή θα επικρατήσει. 

 

                               ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ 

 

     Οι περισσότεροι στρατιώτες τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού ήταν οπαδοί του Μίθρα 
και της λατρείας του, αλλά περί το 300 μ.Χ. η πλειοψηφία είχε γίνει χριστιανική.  

     Μέχρι τότε είχαν κτιστεί ελάχιστες εκκλησίες, μετριόνταν στα δάκτυλα χειρός και με τους 
διωγμούς τους γκρέμιζαν οι αυτοκράτορες.   

 

                  Ο ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ 

 

     Ο Κωνσταντίνος με τον Λικίνιο είχαν ήδη υπογράψει το διάταγμα ανεξιθρησκείας του 
Μεδιολάνου και αντάλλαγμα στην εφαρμογή του ο επικρατήσας Κωνσταντίνος, ζήτησε την 
κατάργηση των κοινοβίων. Είχε ξεσπάσει η αίρεση του Αρείου. 

     Ο Άρειος που ήταν και επίσκοπος και διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, 
γνωρίζοντας άπταιστη την αρχαία φιλοσοφία, υποστήριξε ότι από άλλες άτομες (από τις 
οποίες συγκροτούνται τα πάντα) αποτελείται ο Πατήρ και από άλλες ο Υιός (το πήρε από 
τους φιλόσοφους που υποστήριζαν ότι οι θεοί του Ολύμπου, αποτελούνταν από διαφορετικές 
άτομες). Έτσι ο Υιός δεν είναι ομοούσιος, αλλά ομοιούσιος και κατώτερος του Πατρός. Ο 
Άρειος με αυτό τον τρόπο, επιχειρούσε έμμεσα να επαναφέρει την ψευδώνυμη γνώση, τον 
ψευδογνωστικισμό, αφού αν ο υιός είναι κατώτερος του Πατρός, άρα υπάρχει κατώτερος και 
ατελής θεός δημιουργός. Και ο Πατήρ, στέλνει τον Υιό να διδάξει την εκπεσμένη 
ανθρωπότητα.    



     Ο αυτοκράτωρ καλούσε τον Άρειο και άλλοτε τον Αθανάσιο να του εκθέσουν τις απόψεις 
του. Φαίνεται λοιπόν ότι τα επιχειρήματα του Άρειου ήταν πιο πειστικά, αφού υπάρχει η 
ιστορική μαρτυρία, ότι ο Αθανάσιος προέταξε στον αυτοκράτορα την πίστη από την 
φιλοσοφία. Ο αυτοκράτωρ προφανώς ενημερώθηκε ότι ο Αθανάσιος είναι ο κρυφός ηγέτης 
του Χριστιανισμού. Και έρχεται σε συμφωνία. 

 

                         ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΙΩΝ 

 

      Ο αυτοκράτωρ θα επέβαλε το δόγμα του Αθανασίου και δεδομένου του διατάγματος των 
Μεδιολάνων, ο Αθανάσιος θα καταργούσε τα κοινόβια. Τώρα υπάρχουν οι συνθήκες να 
κτισθούν εκκλησίες για τόπο λατρείας και ο Κωνσταντίνος έκτισε πολλές. Έτσι θα 
καταργούνταν η ανώτερη μορφή οργάνωσης των κοινοβίων και το δουλοκτητικό σύστημα θα 
θριάμβευε, με το αντάλλαγμα της επιβολής του δόγματος του Αθανασίου. 

     Ο Κωνσταντίνος βαπτίστηκε λίγο πριν πεθάνει, αλλά είχε το αξίωμα του ποντίφηκος 
(ανώτατος ιερέας, το έχει ο Πάπας) εφ  όρου ζωής. Παντρεύτηκε τρεις φορές (τότε οι 
χριστιανοί δεν αναγνώριζαν διαζύγιο), που σημαίνει αν και ποντίφηκας δεν ήταν χριστιανός. 
Δολοφόνησε το πρώτο του γιό και την μία του γυναίκα, αιματοκύλησε την αυτοκρατορία 
πολλές φορές και κατέκαψε επί ποινή θανάτου τα αιρετικά βιβλία (και τα βιβλία των 
φιλοσόφων θεωρούνταν αιρετικά). Και ήταν Εβραίος από την μητέρα του Ελένη. 


