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•Υπό
ΝΙΚΟΥ Α ΒΕΗ (BEES)
Διαρκουντος του Ι Δ' αιώνος κατ' επανάληψιν ή εκκλησία Λακεδαιμό
νιας και σχετικώς επί. μακρόν διωκήθη πατριαρχική άποφάσει προεδρικώς,
ήτοι δια προσωρινής μεταθέσεως αρχιερέων, τιτλοφορουμένων μεν προέδρων
Λακεδαιμόνιας, επεχόντων δε συγχρόνως τους ιδίους αυτών κανονικούς θρό
νους *). Ούτω κατά τον προμνημονευθέντα αιώνα γνωρίζομεν
προέδρους
Λακεδαιμόνιας : Α') τον μητροπολίτην Κρήτης Νικηφόρον Μοσχόπουλον, a )
τω 1309/10-1315 περίπου. Β') τον μητροπολίτην Πατρών [Μιχαήλ;], άντικαταστήσαντα τον Νικηφόρον Μοσχόπουλον εν τη προεδρία Λακεδαιμόνιας
προ του 'Απριλίου 1316 8 ) . Γ') τον Σουγδαίας Λουκάν, περί ου κατωτέρω.
Ό Λουκάς, μητροπολίτης Σουγδαίας, πόλεως επι της ΝΑ ακτής της Κρι
μαίας, 4 ) εΐναι γνωστός ως μέτοχος της Πατριαρχικής συνόδου εκ γραμμάτων
αυτής, άτινα συνετάχθησαν κατά τα έτη 1327—31 3 ). Ή προεδρία Λακεδαι
μόνιας ανετέθη εις αυτόν κατά το χρονικόν διάστημα μεταξύ τής 2 Σεπτ. 1327
καιτής7 'Απριλίου 1329' διότι ό Λουκάς κατά μεν την 2 Σεπτ. 1327 μετέχει
τής Πατριαρχικής συνόδου απλώς ως μητροπολίτης καΐ ύπέρτιμος Σουγδαίας,
ενφ κατά την 7 'Απριλίου 1329 συμβουλεύει συνοδικώς, προκειμένου περί
τής υπαγωγής τής επισκοπής Νικοπόλεως εις την μητρόπολιν Σερρών, ως
') Περί των αρχιερατικών προέδρων έ'χομεν μακράν βιβλιογραφίαν* πρβλ. Νΐκον
Α. Βέην, εν «Journal International d'Archéologie Numismatique», τόμ. ΙΑ' (1911)
σελ. 4, ύποσημ. 6 (πρόςθες και "Ανθιμον Άλεξούδην, εν «Εκκλησιαστική Άληθεία»,
τόμ. ΙΓ\ 1893, σελ. 236-239, Βαοίλειον Σμύρνης, αυτόθι, σελ. 277-278*, και μάλιστα
S. Salaville, «Le titre ecclésiastique de «proedros» dans les documentes byzantins», έν «Echos d'Orient», τόμ. ΚΘ' (1930) σελ. 417—436.
2
) Περί αυτού εχομεν τό άρθρον τοΰ Α. Παπαδοπούλου—Κεραμέως, εν Tfj «Byzanti
nische Zeitschrift», τόμ. IB' (1903) σελ. 215 · 223 (περί αύτου άλλοτε και ή ταπεινότης μου θέλει πραγματευθή διεξοδικώς).
8
) Πρβλ. Α Παπαδόπονλον—Κεραμέα, ενθ' ανωτέρω, σελ. 221. Ε. Gerland, Neue
Quellen zur Geschichte des lateinischen Erzbistums Patras. Έν Λειψία 1903,
σελ. 249.
*) Ή Σουγδαία, άλλως Σουγδία, επέχει τήν Φέσιν τοΰ σημερινού Σονντάκ'
άλλοτε, Ιδίςι κατά τον ΙΑ' αΙώνα, ήτο επίσημον έμπορεΐον, αλλά κατά τόν ΙΔ' αΙώνα
εξέπεσε μέχρι έρημώσεως. Έκκλησιαστικώς ή Σουγδαία ύπήρξεν επί μακρόν συνηνωμένη μετά τής εκκλησίας Φύλλων ή Φοΰλλων. Πρβλ. Κ. Γ. Ζησίου, Σΰμμικτα
[άνατύπωσις εκ τοΰ Γ' τόμου τής «Αθηνάς»]. Έν Αθήναις 1892, σελ. 26, ύποσημ·
1. Πρβλ. και «Vizantijskij Vremennik», τόμ. Β' (1895) σελ. 184-188.
*) Miklosich - Müller, ενθ» ανωτέρω, τόμ. Α', άρι-θ. 66, 67, 70 II,III, 73, 78 (;).
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Σουγδαίας νπέρτιμος και πρόεδρος Λακεδαιμόνιας. ι) Φαίνεται, ότι λόγφ της
οικονομικής και άλλης καταπτώσεως της Σουγδαίας, πλέον άδυνατούσης'ΐσως
να επαρκέση μόνη εις την διατήρησιν του ιδίου αυτής μητροπολίτου, ήναγκάσθη
ουυος να ζήτηση την προεδρίαν Λακεδαιμόνιας· τω 1324 μνημονεύεται ως
μέλος τής πατριαρχικής συνόδου ό Λακεδαιμόνιας Γρηγόριος 2 ). Τούτον, ως
φαίνεται, διεδέχθη ως πρόεδρος Λακεδαιμόνιας ό Σουγδαίας Λουκάς.
'Έργα εκκλησιαστικών οίακοστρόφων τής Λακεδαιμόνιας διαιωνίζουσιν
έπιγραφαί έγκεκολαμμέναι επί των στύλων, των άνεχόντων την δροφήν τής
εν Μυστρά^ μητροπολιτικής εκκλησίας του 'Αγίου Δημητρίου. ' Ε π ί του τρίτου
τής εκκλησίας αυτής στύλου, του κειμένου αντικρύ τής προς βορράν θΰρας,
άναγινώσκομεν την επιγραφην 8 ): «-(-'Εγώ δ ταπεινός μητροπολίτης Σουγδαίας
πρόεδρος|Λακεδαιμόνιας Λουκάς καταλαβόν εξ ορισμού |του κρατίστου και
αγίου μου αύτοκράτορος και τής θείας και ιεράς| συνόδου επί τφ προεδρεΰειν
την αγιοκάτην μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας| και εύρων τα αυτής κτήματα δοθέντα
προ χρόνων παρά των άρχιερατι | κκός εν ταύτη διαπρεψάντων τα μεν δια
τίνα προσωποληψίαν τα δε δια δώρων. Εΰρον δε και συνοδικήν γραςήν εν
| ταύτη συντείνουσάν μοι μετ' επιτιμίου βαρύτατου ως αν αποσπάσω απερ
εδοκεν ό πρώην χρηματίσας Λακεδαι|μονίας Βουτάς*) εκείνος...» 'Εντέλει δε
φέρει ή επιγραφή χρονολογίαν: 'Έτους ,ς"ΩΛΗ' Ίν(δ.) Ι Γ , ή τ ο ι 1329/30. Ύ π ό
σημείωσιν, o u την επιγραφην αυτήν εΐχον υπ' δψει οι συντάκται του «Περί
της κτίσεως τής Μονεμβασίας» χρονικού, αναγράφοντες εν αύτώ : «Μετά
τον Νικηφόρον [Κρήτης, τον Μοσχόπουλον] 5 ), όρισμφ τού βασιλέως, απε
στάλη πρόεδρος Λακεδαιμόνιας μητροπολίτης Σουγδαίας ό Λουκάς και επρόςμεινεν κάμποσον καιρόν έτους ,^ωλη' Ίνδικτιώνος ιγ'» β ). 'Επίσης την αυτήν
επιγραφην τού μητροπολιτικού ναού Μυστρα εΐχεν υπ' όψει και ό εθνομάρτυς μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Άνανίας ό εκ Δημητσάνης, αναγραφών
τα κατά τόν^ Λουκαν Σουγδαίας εν τω υπ' αυτού συνταχθέντι κατά το έτος
1755 καταλόγω των αρχιερέων Λακεδαιμόνιας 7 ): «3 Λουκάς. Ούτος φαί') Αυτόθι, αριθ. 66, 67.
») Αυτόθι, αριθ. 57.
) Τό απόσπασμα τής επιγραφής παρατίθεται ενταύθα κατά την εκδοσιν αυτής
ΰπο Κ. Γ. Ζηοίου, iv «Βυζαντίδι», τόμ. Α' (1909) σελ. 435 κ.ε. (πρβλ. του αυτόν, Σΰμμικτα, σελ. 25 - 27. G. Millet, êv «Bulletin de Correspondance Hellénique», τόμ.
ΛΓ' (1919) σελ. 123. IL Χ. Δούκαν, Ή. Σπάρτη δια μέσου των αιώνων. Έν Νέο
ΎόρκΏ 1922, σβλ. 578).
4
) Και ενταύθα εχομεν αρχιερέα δηλοΰμενον μόνον δια του επωνύμου αύτοΰ
(πρβλ. Νΐκον Α. Βέην, εν «Byz. - Ngr. Jb », τόμ. Ζ', σελ. 120 κ.έ·). Βουτάς ήτο τό
έπώνυμον του ανωτέρω μνημονευθέντος Γρηγορίου, μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας,
(πρβλ. Νΐκον Α. Βέην, Τό «Περί τής κτίσεως τής Μονεμβασίας» χρονικόν και ή ιστο
ρική αύτοδ σημαντικότης [άνατΰπωσις εκ τής «Βυζαντίδος»]. Έν Αθήναις 1909,
σελ. 89 κ.ε.
») Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 334.
β
) "Εκδοσις τοϋ χρονικού ύπό Νίκου Α. Βεη, [ανωτέρω, ύποσημ. 4], σελ. 71 Ι, 71
κ.ε. Κ. 92 κ.ε. Πρβλ. και Σ. Π. Αάμπρον, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. Θ' (1912)
σελ. 248.
7
) Πρβλ. J.A. Buchon, Recherches historiques sur la principauté Française
de Morée et ses hautes baronies. Τόμ. A'. ΈνΠαρισίοις 1845,σελ. LXXVII κ.ε.—
Πρβλ. και Σ. Γ. Παναγιωτόπονλον, êv τφ περιοδικφ «Έβδομάδι», τόμ. Β' (1885)
<ρύλ. 51 και 52, Κ. Γ. Ζηοίου, Σύμμικτα, σελ. 20 κ.ε., 32 κ.ε., Νΐκον Α. Β4ην, ενθ*
ανωτέρω, σελ. 92, οπ-οσημ. 4.
8

—
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9

νεται, κατά τα σημειωθέντα παρ αΰτοΰ εις την κολόναν γράμματα, να ήλθεν
9
εις Λακεδαίμοναν δι ορισμοί) βασιλικού προεδρικώς... "Εστη δε εν ετει
,<Γωλη' ')».
Τον Λουκάν, διεδέχθη, εν Λακεδαιμόνια ώς κανονικός τής επαρχίας,
ταύτης μητροπολίτης ό πολλαχώς εξ επιγραφών, γραμμάτων καΐ άλλων πηγών
2
με|*αρτυρημένος Νείλος )* τοΰτο συνέβη πάντως προ του Μαΐου ή κατά
Μάϊον του 1339, ως εξάγεται εξ επιγραφής, του μητροπολιτικού ναοΰ Μυ9
στρα, ή οποία έχει την χρονολογίαν αυτήν, άρχεται δε δια τών λέξεων: «Ί" Εγώ·
ό ταπεινός μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας και υπέρτιμος Νείλος | ελθών ευρον
9
8
την κατ έμέ ταύτην εκκλησίαν και τα αυτής κτήματα |κατεφθαρμένα....» ).
9

Έ π ι του αύτοΰ στύλου τής μητροπολιτικής εκκλησίας του Μυστρά, Ι φ
ου άναγινώσκεται ή ανωτέρω επί μέρους παρατεθειμένη επιγραφή του έτους.
,^ΩΛΗ ' (=1329/30) Ινδ. 1Γ'—ή μνημονεΰουσα τον Σουγδαίας, και πρόεδρον
Λακεδαιμόνιας Λουκάν—υπάρχει και άλλη τις επιγραφή, ή οποία δεν ανα
9
φέρει δνομαστι άρχιερατικόν πρόσωπον, έχει δε χρονολογίαν: Μηνι Απριλίφ·
4
ιν(δ.) θ ' έτους ,<ΞΏΜΘ' ( = 1 3 4 1 ) ) . Ή τελευταία αΰτη επιγραφή προέρχεται
δ
εκ τής εν Λακεδαιμόνια μητροπολιτικής αρχής του Νείλου ), ουχί δε εκ τής
αυτόθι προεδρίας του Λουκά Σουγδαίας (ώς ήθέλησα\ τινές να δεχθώσι), καΐ
δι 9 άλλους λόγους και διότι ήδη προ δύο περίπου ετών προ τής χαράξεως τής
επιγραφής εκείνης του 1341 ό Λουκάς Σουγδαίας ήτο μακαρίτης. Μανθάνομεν τοΰτο εκ τίνος ελληνικού συναξαρίου, περιέχοντος πολλά παρασελίδια
σημειώματα, σχετικά προς την Σουγδαίαν κατά τον IB'- Ι Δ ' αιώνα 6 ). °Έν εκ
τών σημειωμάτων τοιίτων λέγει, δτι τή 24 9 Απριλίου τ ο ΰ ^ Ω Μ Ζ ' (=1339),
ημέρα Σαββάτω, άπέθανεν ό άρχιερευς Σουγδαίας Λουκάς καΐ τή επομένη
Κυριακή ετάφη εν Κάφα (τή αρχαία Θεοδοσία) τής Κριμαίας 7 ). 9 Εν πατριαρ^
χικω γράμματι από Σεπτ. 1382 γίνεται πάλιν μνεία «εκείνου του κυροΰ
Λουκά» Σουγδαίας καΐ έργων αύτοΰ εν τή επαρχία ταΰτη 8 ).

') J. Α. Buchon, ενθ' ανωτέρα, τόμ. Α', σελ. LXXVIII—Ό Σουγδαίας Λουκάς
ώς πρόεδρος Λακεδαιμόνιας δέν αναφέρεται ούτε υπό του M. Lequien (Oriens
Christianus, τόμ. Β', σελ. 190) οΰτε εν τφ καταλόγω αρχιερέων Λακεδαιμόνιας
παρά Π. Άλ. Κομνηνφ, Λακωνικά. Έ ν 'Αθήναις 1846 [—1899], σελ. 281 - 286, άλλ'
αναφέρεται υπό τοΰ Π. Χ. Δούκα, ενθ·9 ανωτέρω, σελ. 577, μεταξύ τών αρχιερέων
Λακεδαιμόνιας.
8
) Μ. Lequien, ενθ* ανωτέρω, σελ. 190, Κ. Ζησίον, Σύμμικτα, σελ. 27 κ.έ·, Νίκος
Α. Βέης, ενθ' ανωτέρω., σελ. 93 κ. ε., Π. Ά λ. Κομνηνός, ενθ'ανωτέρω, σελ. 284, 77. Χ.
Δούκας, ενθ' ανωτέρω, σελ. 577 κ.έ.
») Κατά την εκδοσιν τοΰ Κ. Γ. Ζησίον, έν «Βυζαντίδι», τόμ. Α' (1909) σελ. 432
κ.έ. (πρβλ. τοΰ αντον, Σύμμικτα, σελ. 27 - 29, G. Millet, ενθ* ανωτέρω, σελ. 124,
Π. Χ. Δούκαν, ενθ' ανωτέρω, σελ. 577 κ.έ.).
4 ;
) Ιδέ τήν εκδοσιν τοΰ Κ. Γ. Ζησίον, ενθ' ανωτέρω, σελ. 436 κ.έ. και τήν αύτόθ1
σημειουμένην βιβλιογραφίαν (πρβλ. και Π. Χ. Δούκαν, ενθ' ανωτέρω, σελ. 578).
6
) 'Ορθώς διέγνωσε τοΰτο ό μακαρίτης Κ. Γ. Ζησίον, Σύμμικτα, σελ. 33·
β
) Άντωνΐνος, ενθ* ανωτέρου, σελ. 611, αριθ. 101, και σελ. 627.
7
) Περί τοΰ συναξαρίου διέλαβε ό Ρώσσος αρχιμανδρίτης Άντωνΐνος εν Zapiski
τής Ιστορικής και αρχαιολογικής εταιρίας τής Όοησσου, τόμ. Ε' (1863), σελ. 595-6288
) Miklosich-Müller, ενθ* ανωτέρω, τόμ. Β', αριθ. 355.
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