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2ΥΓΧΟΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ό φιλότεχνος κΰριο; Ίακ. Δαμαλας, μέλος του Διοικηι. Συμβουλίου τη;
Χοιστιαν. Άρχαιολογ. Εταιρείας, έπιθυμών νάέν.σχύοη το έργον ταύτης προ
σέφερε πολύτιμον χαλκήν πλάκα, ήτις κοσμείται πέριξ υπό 12 εικόνων, εν τφ
μέσφ δέ φέρει Ιγχάςακτον έπιγραφήν μέ Βυζαντινά γράμματα, εχουσαν ώδε :

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
Ή Μετριότης ημών από της χάριτος δωρεάς τε και εξουσία; του Πανα
γίου και Ζωαρχικοΰ Πνεύματος, της δοοείση; παρά τοΰ Σωτήρος ημών Ίησοϋ
Χρίστου τοις Ίεροίς Αύτου Μαθηταϊς και Άποστόλοις εις το δεσμεΐν τε και
λύειν
τάς τών άν&ρώπων αμαρτίας είρηκότος αύτοΐς. Λάβετε Πνεύμα "Αγιον,
άν τίνων άφήτε τάς αμαρτίας
άφίενται αύτοΐς, άν τίνων κρατείτε, κεκράτηνται και δσα αν δήσητε και
λύσητε επί της γης εσται δεδεμένα
και λελυμένα êv τοϊς Ούρανοΐς. Έξ εκείνων δέ και εις ημάς άλληλοδιαδόχως ταύτης διάβασης της θείας χάριτος
έχει συγκεχωρημένον και το κατά ΠνεΠμα αυτή; τέκνον
είς δσα και αυτός ώ; άνθρωπος ήμαρτε και εις Θεό ν επλημμέλησιν, εν
λόγιο, ή έργω, ή Διάνοια εκουσίως ή ακουσίως και
εν πάσαις αύτοΰ ταΐς αίσθτμεσι, και ή υπό κατάραν, ή άφορισμόν Άρχιερεως, ή "Ιερέως έγένετο, ή Πατρός ή Μητρός αύτοΰ ή τφ
Ιδίω άναθεματι ύπέπεσεν, ή "Όρκον παρέβη ή άλλοις τισίν άμαρτήμασιν
ως άνθρωπος περιεπάρη και ταΰτα Πνευματικοΐς
Πατράσιν έξωμολογήσατο και τόν παρ* αυτών Κανόνα εκ Καρδία; έδεξατο, και πληρώσαι προεϋυμήθη, εκ πάντων
τούτων της Ένοχης τε καί του πταίσματος, λύομεν αυτόν κα'ι ελεύθερον
έχομεν καί συγκεχωρημένον τη Παντοδυνάμω εξουσία και χάριτι
τοΰ Παναγίου Πνεύματος. "Οσα δέ δια λήθην άνεξομολόγητα εΐασε κάκεΐνα πάντα συγχωρήσοιεν αύ:ός δ πλεήμων Θεός δ.'
Ιδίαν Φιλανθρωπίαν καί 'Αγαθότητα, Πρεσβείαις της Ύπερευλογημένης
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί Άειπαρθένου Μαρίας, τοΰ 'Αγίου
Ένδοξου καί Πανευφήμου Αποστόλου Ιακώβου τοΰ Άδελφοθέου, καί
Πρώτου Ίεράρχου τών 'Ιεροσολύμων καί πάντων τών 'Αγίων, "Δμήν

91
Κάτωθεν δ' έπεται ή υπογραφή του Πατριάρχου 'Αθηναίου 'Ιεροσολύμων:
Ή πλαζ έκ χα?κοϋ, χρώματος ροδίζοντος, έχει ΰψος 0.42, μήκος 0.51.5,
πάχος δε 0.002. Αί δε πέριξ εικόνες, πΰσαι επίσης εγχάρακτοι, παριστώσι
κατά μέν τά; τεσσάρας γωνίας τους τεσσάρας Εναγγελιστάς, Ίωάν ην, Μάρκον, Ματθαίον καΐ Λουκάν, άνωθεν δ* έν τφ κέντρω, μεταξύ των Ευαγγελι
στών Ίω -ννου και Ματθαίου, την ΆνάΙηψιν του Χρίστου, κατά δέ την άριστεράν πλευράν, κάτωθεν του άγ. 'Ιωάννου, την Άνάστασιν, τον αγιον Ίάκωβον, τον Άδελψό&εον, κάτωθεν δέ τον Έπιτάφιον &ρήνον, τον Μαχαριώτατον vaòv του Δεσποτικού Μνήματος και 'Μαρία μη μου απτού !» , τέλος δέ
προς τά δεξιά, ύπ > τον Απόστολο ν Ματθαίον, ζην Στανρωαιν και τον αγιον
Άοανάσιον.
ΑΙ εΙκόνες αΰται είνε πασαι νε.οτέρας τέχνης, καλώς έσχεδιασμέναι και
φωτοσκιασμένοι, άλλ' ουδόλως Βυζαντινής τεχνοτροπίας. Θα έποιήθησαν έν
Ευρώπη κατά τον παρελθόντα ίσως αΙώνα.
Πΰσαι δέ, <>>; και at έπιγρηφαί, είνε άντισερόφως κεχαραγμέναι και τοϋτο
ίνα έκτυπούμεναι άναλάβωσι το άληίΐές αυτών και άρχικόν σχήμα.
Τά γράμματα ταύτα, άτινα είναι αφετηρία αμαρτιών, είθίζοντο πολύ έν
Ίεροσολυμοις, έξεδιδον δέ πάμπολλα οί εκεί Πατριάρχαι κατά διαφόρους πε
ριστάσεις, δεν γνωρίζω όμως εάν έκδίδωνται τοιαΰτα και μέχρι σήμερον. Άπετάθημεν προς δλους τους παρ* ήμϊν Θεολόγους μέχρι και αύτοϋ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, όστις διετέ εσεν επί μακρόν κληρικός έν "Ιεροσο?«.ύμοις, αλλ' ουδείς ήδυνήθη νά μας δώση σαφείς και ακριβείς περί
τούτων πληροφορίας. "Ας Ισχύση λοιπόν και δια πάντας τούτους το παρόν
Συγχωρητήριον !.
ΑΛΕ£· ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
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