
ΛΕΙΨΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΓΑΠΩΝ
ΕΝ ΤΗι ΟΡΘΟΔΟΞΩ. ΕΚΚΛΗΣΙΑι

Κατά τό πρώτον ήμισυ τής δευτέρας Ικατονταετηρίδος ή Θεία Ευχαρι
στία άπεσπάσθη τοΰ κοινοΰ δείπνου τών Χριστιανών και μετετέθη εις την 
πρωίαν. Τό κοινόν δεΐπνον, τό όποιον ωνομάζετο ’Αγάπη, μετά την άπό- 
σπασιν τής Θείας Ευχαριστίας, διετήρησεν ομοίωμά τι αυτής, ήτοι κλάσιν 
άρτου και ευλογίαν ποτηριού, χωρίς βεβαίως ταΰτα νά θεωρούνται ως Θεία 
Ευχαριστία.

Ή ’Αγάπη έτελεϊτο την εσπέραν έν τφ ναφ ή εν τή οικία τοΰ άμφι- 
τρΰωνος. Τοΰ δείπνου προΐστατο ό επίσκοπος ή άλλος τις κληρικός. Οΰτος 
έλάμβανεν εις τάς χεΐρας αΰτοΰ ολόκληρον άρτον, έλεγεν έπ’ αΰτοΰ ευχήν, 
έκοπτεν αυτόν καί διένεμεν εις τούς συνδαιτυμόνας. "Εκαστος προ αΰτοΰ 
είχε ποτήριον οίνου, επί τοΰ οποίου έλεγεν ευχήν, προεξάρχοντος βεβαίως 
τοΰ προεδρεΰοντος κληρικοΰ. Συγκρίνων τις τάς δυο ταΰτας ίερουργικάς 
πράξεις προς άλλήλας, παρατηρεί, δτι μεγαλυτέραν τοΰ οίνου σημασίαν ειχεν 
ό άρτος. Οΰτος μόνον διενέμετο έκ τών χειρών τοΰ κληρικοΰ καί ωνομάζετο 
«ευλογία». Άμφότεραι αί πράξεις αΰται έτελοΰντο, άλλοΰ μεν, προ τοΰ 
κοινοΰ δείπνου, άλλοΰ δε μετ’ αυτό.

Ή τέλεσις τών ’Αγαπών περιωρίθη νά γίνεται εις μνήμας αγίων. Τοΰτο 
μαρτυρεΐται υπό τοΰ ’Αλεξανδρείας Ευσεβίου, ό όποιος έζησε μεταξύ τής 
5η? καί τής 7ί5 εκατονταετηρίδος (Migne, SG. 86, I. 357 καί 364). Έκ τών 
λόγων αΰτοΰ εξάγεται μεν, δτι αί Άγάπαι έτελοΰντο δαπάναις ιδιωτών, δεν 
δυναταί τις δμως νά έξαγάγη, αν αΰται έτελοΰντο πλέον μόνον έν ίδιωτικοΐς 
οΐκοις ή καί εν τοΐς ναοΐς.

Περί τοΰ ζητήματος τούτου έχομεν άλλην μαρτυρίαν. Είναι αληθές, δτι 
ή σύνοδος τής Λαοδικείας (343/381) άπηγόρευσε τήν τέλεσιν τών ’Αγαπών 
εν τοΐς ναοΐς, όρίσασα «δτι οΰ δει έν τοΐς κυριακοΐς ή έν ταΐς έκκλησίαις 
τάς λεγομένας άγάπας ποιεΐν καί ένδον έν τφ ο’ίκφ (τοΰ Θεοΰ) έσθίειν καί 
άκκούβιτα στρωννύειν» (κανών 28). ’Αλλά τον κανόνα τούτον ήναγκάσθη νά 
έπαναλάβη ή σύνοδος τοΰ Τρούλλου (692) καί μάλιστα μετά τής προσθή
κης, «οί δέ τοΰτο ποιεΐν τολμώντες ή παυσάσθωσαν ή άφοριζέσθωσαν» 
(κανών 74). Έκ τούτων καταφαίνεται δτι τουλάχιστον μέχρι τής έποχής 
ταύτης, ήτοι τέλη τής 7Τ'ς εκατονταετηρίδος, έξηκολούθει ή τέλεσις τών ’Αγα
πών καί έν τοΐς ναοΐς.
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Ώς άναμφισβήτητον γεγονός έν τή Εκκλησιαστική 'Ιστορία άναφέρε- 
ται, δτι αί Άγάπαι έξηφανίσθησαν. Έν τοΰτοις λείψανον αυτών έμεινεν 
μέχρι σήμερον έν τη όρθοδόξφ εκκλησία και είναι ή «’Αρτοκλασία». Αυτή 
τελείται έν τφ ναω, τήν εσπέραν τής παραμονής μνήμης αγίου, έν τή ακο
λουθία τοΰ εσπερινού. ’Ιδιώτης, δι’ οίονδήποτε λόγον εορτάζουν κατά τήν 
εορτήν εκείνην, προσφέρει πέντε άρτους, όμοιους εκείνων, οί όποιοι προσφέ- 
ρονται διά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου τής θείας ευχαριστίας, ήτοι έφωδια- 
σμένους μέ τάς γνωστάς σφραγίδας. ΙΙρός τούτοις προσφέρει μικρόν δοχεΐον 
οίνου. "Οσα άλλα παρατίθενται σήμερον, ως θά ’ίδωμεν, δεν παρετίθεντο εις 
παλαιοτέρους χρόνους. Ό ιερουργών κληρικός, έπίσκοπος ή πρεσβΰτερος, εις 
ώρισμένην στιγμήν λαμβάνει εις χεΐρας ένα τών άρτων τούτων, λέγει ευχήν 
και έπ’αύτοΰ διά τής δεξιάς ποιεί τό σημεΐον τής ευλογίας. Οί άρτοι κόπτον
ται εις τεμάχια και διανέμονται εις όλους τούς παρόντας έν τφ ναω, έκαστος 
δε τρώγει τό τεμάχιον αΰτοΰ έπί τόπου, ή παραλαμβάνει αυτό εις τον οίκον. 
Ό οίνος δεν διανέμεται, είναι άλλως τε καί ανεπαρκής προς όμοίαν διανο
μήν. 'Ως ανωτέρω εΐδομεν, καί έν ταΐς Άγάπαις μεγαλυτέραν τοΰ οίνου 
σημασίαν ειχεν ό άρτος, διότι ούτος μόνον διενέμετο έκ τών χειρών τοΰ 
κληρικοΰ καί ώνομάζετο «ευλογία». Κοινόν δεΐπνον ούτε προ τής τελετής 
τής ’Αρτοκλασίας, ούτε μετ’ αυτήν γίνεται.

Έκ τούτων έξάγονται τά επόμενα. "Οπως κατά τό πρώτον ήμισυ τής 
2“s έκατονταετηρίδος έκ τοΰ κοινοΰ δείπνου τών χριστιανών άπεσπάσθη ή 
θεία Ευχαριστία καί έμεινε τό κοινόν δεΐπνον μετά τίνος ομοιώματος αυτής, 
ήτοι κλάσεως άρτου καί ευλογίας ποτηριού, ούτω μετά τήν 7ην εκατονταετη
ρίδα1 έγινε νέα άπόσπασις, τ. έ. άπεσπάσθη πάλιν τοΰ κοινοΰ δείπνου τό 
ομοίωμα τοΰτο τής θείας Ευχαριστίας καί άπετέλεσεν ιδιαιτέραν έκκλησια- 
στικήν τελετήν, ή οποία διετήρησε τό άρχαΐον όνομα τής Θείας Ευχαριστίας 
’Αρτοκλασία («κλάσις άρτου»). Τό κοινόν δεΐπνον όλοτελώς πλέον έξωβελί- 
σθη έκ τοΰ ναοΰ. Πότε άκριβέστερον έγινεν ή δευτέρα αύτη άπόσπασις, 
δύναται ίσως νά όρισθή έκ τής έρεύνης τών διαφόρων άρχαίων χειρογράφων 
τοΰ Ευχολογίου.

Τήν κατά τήν τέλεσιν τής ’Αρτοκλασίας λεγομένην ευχήν παραθέτομεν 
εκ τοΰ ευχολογίου τοΰ Goar, τό όποιον όμιλεΐ περί τής τελέσεως τής τελετής 
ταύτης έν μοναστηρίφ καί προτάσσει τά επόμενα. «Ό κελλαρίτης προτίθη- 
σιν έν τφ άναλογίω άρτους πέντε, έξ ών έσθίομεν έν τή τραπέζη, ωσαύτως 
καί στάμνον μεστήν οίνου τοΰ καλλίστου, ό δέ ίερεύς λαβών άρτον ένα επί 
χεΐρας καί τυπώσας έν αύτφ σταυρόν, έπεύχεται τήν ευχήν ταύτην μεγαλο
φώνως» (σελ. 34). Έκ τής σημειώσεως ταύτης καταφαίνεται, ότι έν τή έκκλη-

1 Διά τόν αριθμόν τής έκατονταετηρίδος ΐδε ανωτέρω τά περί τοΰ κανόνος τής 
συνόδου τοΰ Τροΰλλου λεχθέντα.
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σίφ παρετίθεντο μόνον άρτοι καί οίνος καί ότι ενταύθα οί άρτοι τής ’Αρτο
κλασίας ουδόλως διέφερον τών συνήθων άρτων τής τραπέζης. Έκ τοΰτου 
δΰναται τό επόμενον νά έξαχθή. "Οτε δηλαδή ή σημείωσις αυτή έγράφετο, 
ό άρτος τής Θείας Ευχαριστίας παρεσκευάζετο ήδη κατ’ άλλον τρόπον, ήτοι 
φέρων τάς σφραγίδας καί ψηνόμενος εν άγγείφ, άλλ’ άρχαιότερον, ως γνω
στόν, καί ουτος δεν διέφερε τοΰ συνήθους άρτου, Πρώτον επομένως έτροπο- 
ποιήθη ό άρτος τής Θείας Ευχαριστίας καί έπειτα ήκολουθησαν αΰτω οί 
άρτοι τής ’Αρτοκλασίας. 'Η μνημονευθεισα ευχή έχει ώς εξής. «Κύριε Ίησοΰ 
Χριστέ, ό Θεός ημών, ό είιλογήσας τους πέντε άρτους εν τή έρήμφ καί έξ 
αυτών πεντακισχιλίους άνδρας χορτάσας, Αυτός ευλόγησον καί τους άρτους 
τοΰτους, τον σίτον, τον οίνον καί τό έλαιον καί πλήθυνον αυτά εν τή μονή 
ταυ τη καί ε’ις τον κόσμον σου άπαντα καί τους έξ αυτών μεταλαμβάνοντας 
πιστούς άγίασον. "Οτι συ εί ό ευλογών καί άγιάζων τά συμπαντα, Χριστέ ό 
Θεός ημών, καί σοί τήν δόξαν άναπέμπομεν, συν τφ άνάρχφ σου πατρί καί 
τφ παναγίφ καί άγαθώ καί ζωοποιώ πνεΰματι, νϋν καί αεί καί εις τους 
αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν».

Ή ευχή βεβαίως ώφειλε νά συμφωνή προς τά έν τφ ναφ παρατιθέμενα 
υλικά καί έν αυτή νά γίνεται λόγος μόνον περί άρτου καί οίνου. Διά τοΰτο 
δΰναται τις νά διατύπωση τήν εικασίαν, δτι ύπήρχεν άρχαιοτέρα μορφή τής 
ευχής ταΰτης, έν τή όποίμ έλειπεν ή φράσις «τον σίτον... καί τό έλαιον». 
Πιθανώς προσετέθησαν πρώτον αί λέξεις τον «σίτον» καί άνεφέροντο εις 
τον σίτον, έκ τοΰ οποίου είχον παρασκευασθή οί άρτοι. Ή εΰρυτέρα έκδοχή 
τοΰ σίτου προΰκάλεσε τήν προσθήκην καί τοΰ έλαίου. Πότε έγιναν αί 
προσθήκαι αΰται έν τή ευχή, δΰναται ίσως νά όρισθή έπίσης έκ τής έρεΰνης 
τών διαφόρων χειρογράφων τοΰ Ευχολογίου. Σήμερον πλέον κατά τήν 
τέλεσιν τής ’Αρτοκλασίας προστίθενται δυο μικρά δοχεία, περιέχοντα σίτον 
καί έλαιον. Οΰτω βεβαίως ή ’Αρτοκλασία προσήγγισε προς τάς προσφοράς 
διαφόρων προϊόντων (οπωρών κτλ.), αλλά πάλιν οΰσιωδώς διαφέρει έκείνων, 
ώς έξάγεται έκ τής συγκρίσεως τών οικείων τελετών καί ευχών.

Ή σΰγκρισις αυτή δεικνύει τά επόμενα. Πρώτον, τά προϊόντα προσφέ- 
ρονται κατά τήν συγκομιδήν αυτών, ένφ ή ’Αρτοκλασία τελείται δλως ασχέ
τως προς τήν συγκομιδήν τών κατ’ αυτήν παρατιθεμένων προϊόντων, τά όποια 
άλλως τε συγκομίζονται δχι κατά μίαν καί τήν αυτήν έποχήν. Δεύτερον, τά 
σχετικά πρός τήν προσφοράν τών προϊόντων έν τφ Εΰχολογίω κεϊνται ανεξαρ
τήτως τοΰ ’Εσπερινού ή άλλης έκκλησιαστικής ακολουθίας (Ευχολόγιου Goar, 
σελ. 522), ένφ ή ’Αρτοκλασία έν αΰτφ κεΐται ώς άναπόσπαστον στοιχείου τής 
τελετής τοΰ Εσπερινού (αΰτ. σελ. 34), αν καί δέν τελείται κατ’ αυτήν τακτι- 
κώς, αλλ εκτάκτως. Τρίτον, αί εΰχαί τής προσφοράς τών προϊόντων περιέχουσιν 
αΐτησιν παροχής υλικών αγαθών ή ευχαριστίαν διά τήν ήδη γενομένην 
παροχήν αυτών, εν μια δέ τών ευχών τούτων κεΐται ή φράσις «καί τοΐς
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αϊωνίοις θησαυροΐς έναποθέσθαι ταΰτα (t. έ. τά προσφερθέντα προϊόντα) 
καταξίωσον» (αύτ. σελ. 522). Ένω έν τη ευχή τής ’Αρτοκλασίας γίνεται 
κυρίως λόγος περ'ι καθαγιάσεως τών έν τφ ναφ παρατιθέμενων καί, δια τής 
μεταλήψεως αυτών, καθαγιάσεως τών πιστών.

Ή παρατεθεϊσα ευχή τής ’Αρτοκλασίας σχετίζει αυτήν προς τήν έν τή 
έρήμφ υπό τοΰ Ίησοΰ Χριστού θαυμασίαν σίτισιν τών πενιακισχιλίων. Είναι 
γνωστόν, δτι ή σίτισις αΰτη σχετίζεται προς τήν θείαν Ευχαριστίαν καί τάς 
Άγάπας. Έν τω Εύαγγελίφ τοΰ Ίωάννου (6, 1-15 καί 27-58) ή περί τοΰ 
άρτου τής ζωής καί τής θείας Ευχαριστίας ομιλία τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ ακο
λουθεί αμέσως μετά τήν θαυμασίαν σίτισιν καί έξ αφορμής αυτής. Το αυτό 
δεικνΰουσι καί αΐ εικόνες τών Κατακομβών, έν ταΐς όποίαις ή θαυμασία 
σίτισις καί ή Θεία ευχαριστία έναλλάσσονται, τής μιας άπαντώσης αντί τής 
άλλης, καί άμφότεραι λαμβάνονται ως έξεικόνισις τής μελλούσης μακαριότητος. 
Ό καθηγητής Η. Lietzmann διά τής θαυμασίας ταΰτης σιτίσεως θέλει νά 
έξηγήση τήν έν τή αρχαία έκκλησία ένίοτε άπαντώσαν τέλεσιν τής Θείας ευχα
ριστίας μόνον δΤ άρτου (Messe und Herrenmahl, 1926, Bonn, σελ. 245). 
Ή συσχέτισις επομένως τής ’Αρτοκλασίας προς τήν θαυμασίαν σίτισιν τών 
πεντακισχιλίων είναι άλλη άπόδειξις, δτι ή ’Αρτοκλασία είναι λείψανον τών 
αρχαίων ’Αγαπών. Έν τή ευχή τής ’Αρτοκλασίας δεν λέγεται, δτι οί προσφε- 
ρόμενοι άρτοι είναι πέντε («εΰλόγησον τούς άρτους τούτους»). Ήδύναντο 
επομένως ούτοι νά είναι περισσότεροι ή όλιγώτεροι, άλλ’ δ αριθμός αυτών 
ταχέως έταυτίσθη προς τον αριθμόν τών άρτων τής έρημου, οί οποίοι έμνη- 
μονεύοντο έν τή ευχή ως πρότυπον. Έν γένει δύναταί τις νά εΐπη δτι ή 
συσχέτισις προς τήν θαυμασίαν σίτισιν τών πεντακισχιλίων περισσότερον 
έξεφράσθη έν τή Αρτοκλασία ή έν ταΐς άρχαίαις Άγάπαις.

42 Βασ. Κ. Στεφανίδου, Λείψανον αρχαίων ’Αγαπών έν tfj Όρθοδόξω ’Εκκλησία.
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