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Διόρθωσις

Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δελτίον XAE 7 (1973-1974), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Anatole Frolow (1906-1972)• Σελ. 120
ΑΘΗΝΑ 1974

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ
Είς το άρθρον μου «Φύλλα εικονογραφημένου κωδικός της Άποκαλύψεως», πού έδημοσιεύθη είς τον προηγούμενον τόμον τοϋ Δελτίου (περίο
δος Δ', τόμος ΣΤ', 1970-1972, σ. 180 κ. έξ.), εΐχον υποθέσει οτι ή εϊς
άπλοελληνικήν μετάφρασις της Άποκαλύψεως, ή οποία εικονογραφείται
είς τό χειρόγραφον, εΐναι έργον του Μαξίμου τοϋ Πελοποννησίου, τοϋ
πατριαρχεύσαντος άπα τοϋ 1476 μέχρι τοϋ 1482.
Ό αγαπητός φίλος και συνάδελφος καθηγητής κ. Λ. Πολίτης εΐχε την
ευγενή καλωσύνην να με πληροφόρηση δτι μεταφραστής της Άποκαλύ
ψεως εϊναι ό Μάξιμος άλλοτε άρχιδιάκονος 'Αλεξανδρείας, ό φίλος τοΰ
Πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως και άλλων λογίων της εποχής του.
Τούτου μεταφράσεις είς τήν άπλοελληνικήν θρησκευτικών έργων σώζον
ται είς πολλά χειρόγραφα. Δια πληρεστέραν μάλιστα ένημέρωσιν
ό κ. Πολίτης με παραπέμπει είς άρθρον τοϋ Δ. Κ. Μιχαηλίδη είς το
περιοδικόν Ελληνικά, 25, 1972, 103 κ. έξ.
Έκτος άπό τήν πολύτιμον αυτήν διόρθωσιν, ό αγαπητός συνάδελφος
μέ πληροφορεί οτι άνεϋρεν είς τήν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην Τιρνάβου τό
υπ' αριθ. 40 χειρόγραφον περιέχον είκονογραφημένην μετάφρασιν της
Άποκαλύψεως. Ά π ό τάς φωτογραφίας πού εΐχε τήν καλωσύνην να μοΰ
άποστείλη διεπίστωσα ότι ή είκονογράφησις αυτή έχει χαρακτήρα εντε
λώς πρωτόγονον και λαϊκόν, κατά πολύ έντονώτερον άπό εκείνον πού
παρουσιάζει ή Άποκάλυψις τοΰ κώδ. 931 τής Πανεπιστημιακής Βιβλιο
θήκης τοΰ Σικάγου τήν οποίαν έδημοσίευσαν οί Η. R. Willoughby καί
Ε. C. Colwell.
Δια τήν διόρθωσιν καί τάς πληροφορίας του θέλω καί άπό τήν θέσιν
αυτήν να ευχαριστήσω θερμότατα τον άγαπητόν φίλον καθηγητήν κ. Λ.
Πολίτην.
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