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«ΠΛΟΙΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ « Ξ Ϊ Λ Ε Ι Α » . 

Σ Υ Μ Β Ο Λ Η Σ Τ Η Ν Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α Χ Ω Ρ Ι Ο ί ' 

Τ Η Σ « Ε Π Ι Δ Η Μ Ι Α Σ Μ Α Ζ Α Ρ Ι ΕΝ Α ι Δ Ο ϊ » 

*Αν κριθεί απλώς ώς μίμηση του Λουκιανού, ή 'Επιδημία Μάζαρι εν 

"Αώου» εμφανώς υστερεί, και χαρακτηριστική είναι ή γνώμη του 

Krumbacher, πού θεωρούσε το κείμενο ώς «die schlechteste der bis jetzt 

bekannt gewordenen Imitationen des Lukian»1. 'Αλλά ώς 'ιστορική μαρ

τυρία το κείμενο θεωρείται σημαντικό τεκμήριο, εφ ' όσον είναι στενότα

τα συνδεδεμένο μέ τήν επικαιρότητα και μέ το κοινωνικό περιβάλλον της 

εποχής του. Ή δ η άπο τον περασμένο αιώνα ό Boissonade είχε θέσει 

ευρύτερα το θέμα, τονίζοντας ότι «si ampliorem historiae eorum tempor-

um privatae et arcanae notitiam haberemus, magis piacerei nobis Mazaris, 

quem magis intelligeremus»2. Ή πλήρης κατανόηση του διαλόγου είναι 

δυσχερής εξ αιτίας τών υπαινιγμών και τών λογοπαιγνίων πού 

διανθίζουν τον λόγο του συγγραφέα, όταν αναφέρεται σε σύγχρονα του 

πρόσωπα και γεγονότα, μέ τρόπο πού προκαλεί αρκετές δυσχέρειες στον 

σημερινό μελετητή του κειμένου. 'Ανίχνευση της ταυτότητας ορισμένων 

τουλάχιστον άπο τα πρόσωπα του διαλόγου είχε επιχειρήσει παλαιότερα 

ό Treu 3, και πιο πρόσφατα ό Θεοχαρίδης4 και ό Trapp 5, ένώ σημαντική 

συμβολή στην εν γένει μελέτη και αξιολόγηση του διαλόγου προσέφερε 

1. Κ. Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Literatur (München 1897), σ. 494 

(πρβλ. 'Ιστορία της Ευζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου, τόμ. Β ' , 'Αθήναι 

1900, σ. 170). 

2. J. Fr. Boissonade, Anecdota Graeca, τόμ. Γ ' (Paris 1831), σσ. V-VI. Για τήν αξία 

του κειμένου ώς ιστορικής πηγής πβλ. D.A. Zaky thinos, Le Despotat Grec de Morée. Tome 

11. Vie et Institutions. Edition revue et augmentée par Chryssa Maltezou, London, 

Variorum Reprints 1975, σσ. 348-9. 

3. Μ. Treu, Mazaris und Holobolos, BZ 1(1892), σσ. 86-97. 

4. Γ. Θεοχαρίδης, Τέσσαρες Βυζαντινοί καθολικοί κριταί λανθάνοντες έν βυζαντινω 

γνωστω κειμένω, Μακεδόνικα 4(1955-60), σσ. 495-500. 

5. Ε. Trapp, Zur Identifizierung der Personen in der Hadesfahrt des Mazaris, JOB 

18(1969), σσ. 95-99 και του Í8., Probleme der Prosopographie der Palaiologenzeit, JOB 

27(1978) , σσ. 181-201. 
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τόσο ή νέα σχολιασμένη έκδοση του 6, Οσο και ή διατριβή του Walther7, 

στην οποία εξετάζεται λεπτομερώς ή χειρόγραφη παράδοση του έργου, 

παρέχεται επισκόπηση του ιστορικού του πλαισίου και αναλύεται ή ση

μασία του ώς μαρτυρίας για την εποχή του. 

Τα γενικότερα προβλήματα λοιπόν έχουν μελετηθεί σε ικανοποιητι

κό βαθμό, άλλα παραμένουν προς διευκρίνηση πλήθος άλλα ερωτήματα 

σχετικά με διάφορα χωρία του κειμένου, στα όποια το νόημα δεν είναι 

σαφές. Στην συνέχεια θα συζητηθούν τα προβλήματα που παρουσιάζει 

ένα παρόμοιο δυσκολονόητο χωρίο, και θα επιχειρηθεί να δοθεί μια ικα

νοποιητικότερη ερμηνεία. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για το σημείο 

δπου ένας άπό τους συνομιλητές του Μάζαρι, ό Βαρθολομαίος de Lango-

sco8, έρωτα «τίς εστίν ό τους λογισμούς των 'Ρωμαίων ποιών νΰν;»9. Ώ ς 

συνήθως ό Μάζαρις άπαντα με υπαινιγμούς: «Ουκ οϊσθα τον εκ Βαβυ-

λώνος ελθόντα τότε εν τη Χρυσή και κρινόμενον μετά του Ίαπετοϋ Πελο-

ποννησίου εκείνου άσόφου Σοφιανού περί των ες Άλεξάνδρειαν πεμφθεν-

των βασιλικών ξύλων;»10. Και ό de Langosco ανταπαντά «τον Μισαήλ 

Μουσκαράνον λέγεις;»11. 

Ποια είναι τα πρόσωπα πού αναφέρονται, τί εΐδους αποστολή ανέ

λαβαν και σε ποιο μέρος; Σ τ α ερωτήματα αυτά έχουν βέβαια προταθεί 

ορισμένες λύσεις, Οχι πάντα Ομως ικανοποιητικές, Οπως θα δούμε στή 

συνέχεια. Προς στιγμήν αφήνουμε το πρόβλημα της ταύτισης των προ

σώπων, το όποιο θα εξετασθεί πιο κάτω και άφοΰ πρώτα γίνει λόγος για 

τα δύο άλλα ερωτήματα. 

Και αρχικά ώς προς τον προορισμό της αποστολής. 'Αλεξάνδρεια 

και Βαβυλών αναφέρονται στο χωρίο, και για τήν πρώτη, τήν 'Αλεξάν

δρεια της Αιγύπτου, δεν υπήρξε πρόβλημα. 'Αντίθετα, όσοι προηγουμέ-

6. Mazaris' Journey to Hades or Interviews with Dead Men about certain otticials ot 

the imperial court. Greek text with Translation, Notes, Introduction and Index by Seminar 

classics 609 (New York 1975: συνεργάτες οι J.N. Barry, M. J. Share, A. Smithies και L.G. 

Westerink). 

7. R. Walther, Die Hadesiahrt des Mazaris, Diss. Wien (1971). Μερικά άπο τ α 

κυριότερα πορίσματα της διατριβής βλ. και στο άρθρο του ϊ8ιου, Zur Hadesiahrt des 

Mazaris, JOB 25(1976), σσ. 195-206. 

8. Για τήν ταυτότητα του προσώπου βλ. G.T. Dennis (ed.), The letters of Manuel II 

Palaeologos. Text, translation and notes (CFHB Vili, Washington D.C. (1977), σ. lix και 

σημ. 125. Πρβλ. επίσης Mazaris' Journey, ό.π., σ. 112. 

9. Mazaris' Journey, ό.π., σ. 46, 2o-2i 

10. Mazaris' Journey, ό.π., σ. 46, 23-26 

11. Mazaris' Journey, δ.π., σ. - 6 , 2γ 
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νως σχολίασαν το χωρίο 1 2 , άμφιταλαντεύθηκαν μεταξύ της Βαγδάτης 
και της Βαβυλώνας τ/,ς Αιγύπτου (το σημερινό Κάιρο δηλαδή). Πιστεύω 
δτι οι επιφυλάξεις ώς προς το δεύτερο τοπωνύμιο δεν δικαιολογούνται, 
εφ ' όσον οι δύο πόλεις συχνά αναφέρονται σε συνδυασμό: π.χ. στον Γρή
γορα (IV.7: 1.102, 8-9) «εις την κατ' Αϊγυπτον Βαβυλώνα και Άλεξάν-

δρειαν επανέρχονται». Και στο χωρίο λοιπόν του Μάζαρι Βαβυλών είναι 
το Κάιρο: ή αποστολή αποβιβάστηκε στο λιμάνι της 'Αλεξάνδρειας και 
κατευθύνθηκε προς το Κάιρο. 

Τί είδους αποστολή ήταν αυτή; Τί μπορεί να είναι ή αποστολή 
«βασιλικών ξύλων», κατά το χωρίο, στους Μαμελούκους της Αιγύπτου; 
' Ώ ς τώρα ή λέξη «ξύλον» στο σημείο αυτό έχει ερμηνευθεί με τήν πιο 
συνηθισμένη σημασία της και επικρατεί ή αντίληψη Οτι το γεγονός έχει 
σχέση με αποστολή ξυλείας στην Αίγυπτο: ò Hase13 είχε υποθέσει ότι οι 
Μαμελουκοι προμηθεύονταν ξυλεία για τα πλοία τους άπό το Βυζάντιο. 
Τήν ίδια γνώμη επανέλαβε και ό Ellissen14, μεταφράζοντας το χωρίο 
«wegen der nach Alexandria gesandten Kaiserlichen Holzladung». Με 
τον ΐδιο τρόπο έχει κατανοήσει το χωρίο και ò Walther15, ενώ τόσο ò 
Dennis16, όσο και οι συνεργάτες της νέας έκδοσης μεταφράζουν «imperial 
timber»1 7. Αλλά είναι γνωστό ότι ενίοτε «ξύλον» σημαίνει και πλοίο 1 8 , 
και πιστεύω ότι ó συγγραφέας του διαλόγου, ιδιόμορφος στο λεξιλόγιο 
του 1 9 , χρησιμοποίησε τήν λέξη με τήν έννοια αυτήν. Το χωρίο λοιπόν δεν 

12. Α. Ellissen, Analekten der mittel- und neugriechischen Literatur 4( Leipzig 1860), 

σ. 3 4 1 . C T . Dennis, δ.π., σ. lix και σημ. 125. Πβλ. επίσης και τα σχόλια της νέας 

έκδοσης, Mazaris' Journey, ο.π., σ. 112. 

13. C.B. Hase, Notice de trois pièces satyriques imitées de la Nécyomantie de Lucien, 

Notices et Extraits de manuscrits de la Bibliothèque imperial 9.2 (1813), σ. 139 και σημ. 

1. 

14. Ellissen, ό.π., σ. 284 και σχόλιο στην σ. 3 4 1 . 

15. Κ. Walther, ό.π., σ. 248. 

16. Dennis, ό.π., σ. lix. 

17. Mazaris" Journey, ό.π., σ. 47 . 

18. "Αν και ή σημασία αύτη <$έν καταγράφεται στα λεξικά των Liddell-Scott και του 

Lampe, βλ. όμως Ε.Α. Sophocles, Greek Lexikon of the Roman and Byzantine periods 

(from B.C. 146 το A.D. 1100), vol. 11 (Cambridge Ma. 1887), σ. 7 9 1 , s.v. και Δ . 

Δημητράκου, Νέον λεξικόν όρθογραφικόν και έρμηνευτικόν όλης της ελληνικής γλώσσης, 

τόμ. ς ' ('Αθήναι 1951), σσ. 5005-5006, s.v. Σε ενδεχόμενη αντίρρηση, ότι ή σημασία 

ίσως εϊναι μεταγενέστερη, εκτός άπό τον στίχο του Χρονικού τον Μορέως πού παραθέτει 

ó Δημητράκος, ό.π., ας σημειωθεί και ενα χωρίο άπό τήν 'Ιστορία του Παχυμέρη (Υ.21: 

11.507) στό όποιο το ακρωτήριο Μαλέας αποκαλείται και Ξυλοφάγος: «προς αύτφ τφ 

Μαλία, öv και ξυλοφάγον καλαν είώθασι...». 

19. Για το λεξιλόγιο του Μάζαρι βλ. Mazaris' Journey, σ. vii. 
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πρέπει να άφορα τήν αποστολή ξυλείας στην Αίγυπτο, άλλα να έχει 

σχέση με αποστολή πλοίων τοΰ αυτοκράτορα. Στην περίπτωση αυτήν 

πρέπει να υπονοείται κάποια επίσημη διπλωματική αποστολή. Παρό

μοια αποστολή είναι γνωστή: τρία χρόνια περίπου πριν άπό τήν χρονολο

γία πού συνήθως γίνεται δεκτό δτι γράφτηκε ό Μάζαρις 2 0 , γύρω στην 

άνοιξη του 1411, ó Μανουήλ Β ' είχε στείλει επιστολή προς τον Μαμε-

λοΰκο Σουλτάνο an-Nasir Nasir ai-Din, με σκοπό τήν συνέχιση καλών 

σχέσεων μεταξύ τών δύο κρατών 2 1 . Και επειδή ό Μάζαρις είναι πλούσιος 

σε αναφορές σε γεγονότα τών χρόνων της βασιλείας τοΰ Μανουήλ Β ' 2 2 , 

πιθανότατα ό υπαινιγμός αυτός να άφορα ειδικά τήν αποστολή αυτήν. 

Και πάλι τώρα στο πρόβλημα τών προσώπων. Ό «άσοφος Σοφια

νός» με τα διαθέσιμα ως τώρα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να ταυτισθεί 

ακριβέστερα2 3. 'Αντίθετα, με περισσότερες πιθανότητες έχει υποδειχθεί 

ταύτιση του άλλου προσώπου, του Μισαήλ Μουσκαράνου: πρέπει να 

ταυτίζεται με τον Δημήτριο Σκαράνο 2 4, τον λογαριαστή της αυλής, τον 

φίλο και συνεργάτη του 'Ιωάννη Λάσκαρι Καλοφέρου, ό όποιος, μετά 

άπό τον θάνατο του τελευταίου, ασχολήθηκε με τήν διευθέτηση τών 

οικονομικών του 2 5 . ""Αν ή ερμηνεία του χωρίου πού προτάθηκε είναι 

σωστή και πράγματι έχει σχέση με τήν πρεσβεία τοΰ 1411, υπάρχει 

δυνατότητα συσχετισμού με τόν Δημήτριο Σκαράνο: οί υποχρεώσεις του 

ώς «κομισάριου» τοΰ Καλοφέρου τόν οδήγησαν σε διάφορα ταξίδια μετα

ξύ Κωνσταντινούπολης, Κύπρου και Βενετίας κατά τα χρόνια 1400-

1410. Τό 1413 βρισκόταν στην Φλωρεντία, ένώ άπό το 1416 φαίνεται 

Οτι εγκαταστάθηκε έκεΐ μονίμως 2 6. Τό 1411 δεν είναι σίγουρο οτι ταξί

δεψε. Τα γραφόμενα άπό τόν Eszer27, Οτι στις 19 Φεβρουαρίου 1411 ό 

20. Μεταξύ Ιανουαρίου 1414 και 21 'Οκτωβρίου 1415: βλ. αναλυτικά δ.π., σσ. vii-

xiv. 

2 1 . Βλ. F. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-

1453, 5. Teil (München-Berlin 1965), σσ. 97-98. Πβλ. και J.W. Barker, Manuel II 

Palaeologus (1391-1425): A Study in Late Byzantine Statesmanship (New Brunswick 

1969), σ. 286 και σημ. 151. 

22. Βλ. Mazaris' Journey, σσ. XXVI-XXIX. 

2 3 . Συνήθως θεωρείται αόριστα ώς ένας άπό τους Σοφιανούς της Πελοποννήσου: 

βλ. Dennis, δ.π., σ. lix και σημ. 125 καί Mazaris' Journey, δ.π., σ. 113. 

24. Βλ. λεπτομερώς Dennis, δ.π., σ. lviii-lx καί Mazaris' Journey, δ.π., σ. 113. 

25. Για τις λεπτομέρειες βλ. καί Α. Eszer, Das abenteurliche Leben des Johannes 

Laskaris Kalopheros (Wiesbaden 1969), σσ. 77, 8 5 , 96, 107, 114. 

26. Σύμφωνα μέ το βιογραφικό σχεδίασμα του R.J. Loenertz, Correspondance de 

Manuel Calecas, Città del Vaticano 1950, σσ. 86-89. 

27. Eszer, δ.π., σ. 114. 
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Σκαράνος βρισκόταν με τον 'Ιωάννη Χρυσολωρα στην Bologna, βασίζον

ται σε εσφαλμένη απόδοση όσων είχε γράψει ò Loenertz28. Ή ορθή ημε

ρομηνία είναι 19 Φεβρουαρίου 1410. Ε π ί σ η ς ò Loenertz29 είχε υποθέσει 

ότι ό Σκαράνος το 1411 και το 1412 βρισκόταν στην Ρώμη με τον 

Μανουήλ Χρυσολωρα, κάτι όμως όχι και τόσο σίγουρο, άφοΰ δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη μαρτυρία. ,ΧΑν λοιπόν τό 1411 ó Σκαράνος βρισκόταν στην 

Κωνσταντινούπολη, υπάρχει δυνατότητα να είχε συμμετάσχει και αυτός 

στην πρεσβεία και στην αποστολή στην Αίγυπτο. Και ϊσως ή δυσαρέ

σκεια προς τό πρόσωπο του Σκαράνου, πού είναι εμφανής σε Ολα τα 

σχετικά χωρία του Μάζαρι, να έχει σχέση και με κάποια άστοχη ενέρ

γεια του σε αυτή τήν αποστολή 3 0 . Δυστυχώς όμως και στην συγκεκριμέ

νη αυτήν περίπτωση δεν είναι δυνατόν να λεχθεί κάτι ακριβέστερο. Κα

τεβλήθη απλώς προσπάθεια να συνδυασθούν οί πληροφορίες τών πηγών 

και να δοθεί μια άλλη ερμηνεία σε ένα οπωσδήποτε δύσκολο και δυσερ

μήνευτο χωρίο ενός κειμένου όπως ή 'Επιδημία Μάζαρι εν "Αιδου, πού 

σίγουρα δεν συγκαταλέγεται μεταξύ τών απλούστερων της Βυζαντινής 

Γραμματείας. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΙ1ΑΚΗΣ 

SUMMARY 

S. L a m p a k i s , "Ships " and not "timber ". A contribution to the understanding 
of a passage in "Mazaris ' Journey into Hades ". 

This paper consists of an attempt at clarifying a difficult passage in the 
text of Mazaris' Journey into Hades, which is known to be rich in mentions of 
historical facts, but in an obscure language, full of allusions and strange 
conbinations of meanings. It is proposed that the word «ξύλον» in this passage 
means "ship", and not "timber", and that this case actually concerns an 
embassy to the Mamluk sultan of Egypt an-Nasir (1411), well known also 
from other sources. 

28. Loenertz, δ.π., σ. 87 . — Π βλ. Dennis, δ.π., σ. lix. 

'29. Loenertz, ó.π., σ. 8 8 . — Π βλ. Dennis, δ.π., σ. lix. 

30. Για τήν δυσαρέσκεια προς τον Σκαράνο βλ. Dennis, δ.π., σ. lix-lx. 
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