
Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΚΡΕΤΟΥ

'Η είκονιζομένη ενταύθα θαυμασία βυζαντιακή εκ μόλυβδου βοΰλλα ή 
σφραγίς (μολυβδόβουλλον), ανήκει εις τόν λοχαγόν τής στρατολογίας, παρά τφ 
Ύπουργείφ ’Αεροπορίας, κ. Γεώργιον Παπαϊωάννου, δστις φιλοφρόνως επέ- 
τρεψεν εις ημάς την δημοσίευσιν αυτής.

Ή σφραγίς είναι διαμέτρου 44 χιλιοστών τού μέτρου καί φέρει επί μέν 
τής εμπρόσθιας δψεως εικόνα τού αΰτοκράτορος Μιχαήλ Η' τού Παλαιολόγου 
(1261 - 1282·) ίσταμένου κατ’ Ινώπιον, περί βεβλημένου τήν επίσημον αύτο- 
κρατορικήν στολήν καί φέροντος διάδημα μετ’ έλλοβίων εκατέρωθεν. Διά των 
ύτ|ιουμένων χειρών ό αύτοκράτωρ κρατεί άνωθεν τής κεφαλής δίσκον, εΐκονι- 
ζόμενον κατά τό ήμισυ περίπου, έχοντα περιφέρειαν έκ συμπεπιεσμένων σφαι
ριδίων, έν φ προτομή τού Χριστού, εύλογοΰντος δΓ άμφοτέρων τών χειρών. 
Εκατέρωθεν τής κεφαλής τού Χριστού άμυδρώς καί δυσδιάκριτα τά συνήθη 
συμπιλήματα τού ονόματος αυτού ic — XC

Έν τώ πεδίω τής σφραγΐδος, εκατέρωθεν τού ίσταμένου αΰτοκράτορος 
εύρηται ή επιγραφή:
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294 Κωνστ. Μ. Κωνσταντοπούλου

Τά γράμματα τής έπιγραφής είναι ανισομεγέθη και δχι πάντα εις κανο
νικήν άπ’ άλλήλων άπόστασιν, διότι ό χαράκτης, θέλων νά κάλυψη ολόκληρον 
τό πεδίον τής σφραγΐδος, εκατέρωθεν τής είκόνος τοΰ αύτοκράτορος, ήναγκά- 
σθη νά χαράξη άλλα γράμματα αραιότερα καί άλλα πυκνότερα.

Έπ'ι τής οπίσθιας όψεως υπάρχει κεχαραγμένη εις οκτώ σειράς μακρά 
έμμετρος έπιγραφτή άποτελουμένη εκ τεσσάρων τριμέτρων ιαμβικών στίχων 
δωδεκασυλλάβων. Μετά την τελευταίαν σειράν ΰπήρχον και ά'λλα γράμματα 
γενόμενα εξίτηλα. Καί ενταύθα, ως έν τή εμπρόσθια όψει, τά γράμματα είναι 
ακανόνιστα και πολλά εξ αυτών συμπεπιεσμένα, διά τον αυτόν ακριβώς λόγον 
τής ανάγκης δηλαδή, όπως καλυφθή συμμετρικώς ολόκληρος ή επιφάνεια.

Ή επιγραφή είναι αρκούντως δυσανάγνωστος, ιδίως έν τή πρώτη καί τή 
τελευαία σειρά τών γραμμάτων, έχει δέ κατά τήν άνάγναισιν ήμών ως εξής:

. TOIC A © 6 Τ Ο.

C I ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ TOV C β 

ΚΡβΤΟν Ο Ν V Ν KPATVNe 

τω ΧΡΟΝΙΟ BSBVCM6N 

ΟΝ Ο ΜΙΧΑΗΛ TO 0AVMA 

TOO Ν Β A CI ΛβΙΟ Ν ΡΟΙ 

ΝΗ 0C ΤΑ ΠΡΙΟΤ.

ΑΙ KPICIC ΚΑ.

[f] Τοΐς άθετο[ϋ 
-σι την δίκην τον σε- 
-κρέτον, δ νυν κράτυνε 
τφ χρόνο) βεδυσμέν- 
-ον, ό Μιχαήλ τό θαύμα 
τών βασιλέων, ποι- 
-νη Θ(εό)ς τά πρώτ[α 
κ]al κρίσις κα.

Ή επιγραφή, χωριζομένη εις στίχους τριμέτρους, ιαμβικούς έχει ως εξής:

Τοΐς άθετο[ν]σι την δίκην τοΰ αεκρέτον, 

δ νΰν κράτυνε τφ χρόνο) βεδυαμένον, 

δ Μιχαήλ τό θαύμα τών βασιλέων, 

ποινή Θ(εό)ς τά πρώτ[α] [κ]α'ι κρίσις κα

Έξετάζοντες τήν επί τής εμπρόσθιας όψεως εικόνα τοΰ αύτοκράτορος 
Μιχαήλ Παλαιολόγου, παρατηροϋμεν ότι αυτή απομακρύνεται τού συνήθους 
τύπου τών αύτοκρατορικών σφραγίδων, διότι εις τάς σφραγίδας ταύτας από 
τών άρχαιοτέρων μέχρι τών νεωτέρων, ό αύτοκράτωρ εικονίζεται είτε ολό
σωμος είτε έν προτομή, φέρων διά τής δεξιάς σταυρόν ή λάβαρον καί διά τής 
αριστερός σταυροφόρον σφαίραν ή εΐλημα. Έπί δέ τής έτέρας όψεως άπαντα 
θρησκευτικός τύπος, είτε ό Χριστός έν προτομή ή ολόσωμος, είτε ή Θεοτόκος 
ολόσωμος Χ. Προκειμένου δέ ιδία περί τών σφραγίδων τών Παλαιολόγων, 
παρατηροϋμεν ότι έπί μέν τής έμπροσθίας όψεως εικονίζεται ό αύτοκράτωρ έχων

X S cli 1 u m b er g er, Sigillographie de l’Empire Byzantin σελ. 401 κέ.
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εκατέρωθεν επιγραφήν, κατά τον τύπον τής Ινταΰθα δημοσιευόμενης σφρα- 
γΐδος, επι δε τής οπίσθιας δψεως δ Χριστός ΐστάμενος, οστις είναι πιθανό
τατα παράστασις Χρίστον τον Ενεργέτον, ως είκονίζετο έν τή έπωνυμω αυτού 
μονή τή κείμενη παρά τον ναόν των Βλαχερνών έν τφ Κερατίω κόλπω 1. 
Εις δέ τάς πολλάς περισωθείσας σφραγίδας τής Θεοδώρας Δουκαίνης Παλαιο- 
λογίνας επι τής οπίσθιας δψεως είκονίζεται ή Θεοτόκος επί θρόνου.

Ή εκατέρωθεν τής εικόνος μακρά επιγραφή αναγράφει πάσας τάς προσ
ωνυμίας τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου μετά τής σπουδαιοτάτης προσθήκης Νέος 
Κωνσταντίνος. Ή προσωνυμία αυτή οφείλεται εις τό μέγα ιστορικόν γεγονός 
τής άνακτήσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έν έτει 1261. Είναι προφανές δτι 
ή άνάκτησις αυτή παραβάλλεται πρός τήν κτίσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
υπό Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου.

"Οσον αφόρα εις τήν έμμετρον έπιγραφήν τής οπίσθιας δψεως, άξιον 
παρατηρήσεως είναι ότι έν αυτή τιμάται και κολακεύεται, κατά τρόπον χαρα
κτηριστικόν 6 αΰτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος, άποκαλοΰμενος θανμα των 
βασιλέων καί παροτρύνεται, όπως κρατΰνη τό σέκρετον «τω χρόνο) βεβνσμέ- 
νον». Διά τής φράσεως ταυτης άναμφιβόλως γίνεται υπαινιγμός είς τήν 
κατάργησιν αυτού κατά τό διάστημα τής κατοχής τής Κωνσταντινουπόλεως 
υπό τών Φράγκων από τοΰ 1204 μέχρι τοΰ 1261.

Σέκρετα παρά Βυζαντίνοις εκαλούντο τά δικαστήρια ή συνέδρια, έν οίς 
συνεζητοΰντο και έκρίνοντο εκκλησιαστικά! καί πολίτικα! υποθέσεις2. Ύπήρ- 
χον δέ πολυάριθμα τοιαΰτα σέκρετα είτε καθαρώς εκκλησιαστικά, έξαρτώμενα 
έκ τών μητροπόλεων, αρχιεπισκοπών κα! έπισκοπών έν πάσαις ταϊς έπαρχίαις, 
είτε μόνον πολιτικά έξαρτώμενα έκ τών στρατηγών κα! άλλων κυβερνητών 
τής κατά θέματα πολιτικής διαιρέσεως τής αυτοκρατορίας. Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει δέ κατ’έξοχήν ΰπήρχον πολλά τοιαΰτα σέκρετα έν οις συνεζητοΰντο 
κα! Ιδικάζοντο πάσης φυσεως πολίτικα! κα! ιδιωτικά! υποθέσεις. Έκ τών 
πηγών δ’είναι γνωστόν κα! τό αξίωμα λογοθέτου τών σεκρέτων.

Τό έν τή έμμέτρω επιγραφή τής σφραγίδος μνημονευόμενον σέκρετον 
είναι προφανώς τό λεγόμενον βασιλικόν σέκρετον, δπερ πιθανότατα συνήρ- 
χετο έν τοις άνακτόροις τής Κωνσταντινουπόλεως, αν πρέπη τούτο νά ταυτι- 
σθή πρός τό έκ τών πηγών γνωστόν σέκρετον τον παλατίον. "Οτι δέ άντιδια- 
στέλλεται ρητώς τό βασιλικόν σέκρετον πρός άλλα τοιαΰτα, εξάγεται έκ τού

ι Schlumberger, ’Ένθ’ άνωτ. Τοΰ αύτοϋ, Melanges, d’Archeol. Byz. σελ. 
64, 183 κ.έξ. πίν. X. Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντινά μολυβδόβουλλα, Διεθν. 
Έφημ. Νομισμ. ’Αρχαιολογίας τόμ. Β' σελ. 118.

2 Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis k\ \έ\εν. Σέκρε
τον Secretarium, Forum, tribunal juridicum vel locus aut aedes in qua de rebus seriis 
agebatur, Hesychins Σέκρετον, συνέδρων, Auctor. Etymologici Σέκρετον παρά τό σείεινβ) 
τάς κρίσεις. Glossae Basilic. Σέκρετον Δικαστήριον, Κονσιστόριον, Βασιλικόν Σέκρετον.
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διπλώματος ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοϋ νεωτέρου, υπέρ των Μονεμβασιω- 
τών, εν φ αναγράφεται: «Ουδέ εις ας έχωσιν οντοι υποθέσεις η μετ άλλήλων 
η μεθ' ετέρων τινών, κριθήσονται παρ αντοΐς άλλ’ εν τω σεκρέτω της βασι

λείας μου» λ
Ή δίκη τοϋ σεκρέτου, ήν αναφέρει ή έμμετρος επιγραφή τής σφραγΐ- 

δος, πιθανώτατα σχέσιν έχει προς τάς σφοδράς εκκλησιαστικός έριδας, αΐτινες 
προέκυψαν έκ τοΰ ζητήματος τής ένώσεως τών Εκκλησιών. 'Ως γνωστόν, ό 
Μιχαήλ Παλαιολόγος, όταν έπεχείρησε να έλθη εις διαπραγματεύσεις προς τον 
άκρον αρχιερέα, διά τήν ένωσιν τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τήν Καθο
λικήν, ευρε μεγάλην άντίδρασιν τόσον έκ μέρους τοΰ κλήρου, δσον και 
μερίδος τής πολιτικής ιεραρχίας. "Οπως δ’ έξομαλύνη τάς παρουσιαζομένας 
δυσχερείας, ό αύτοκράτωρ έπανειλημμένως συνεκάλεσε συνέδρια και συμβού
λια, έν οις έζήτησε νά μεταπείση τούς άντιφρονοϋντας. Φαίνεται λοιπόν πιθα
νόν δτι κατά τάς γενομένας συζητήσεις έν τω βασιλικφ σεκρέτφ, άντέδρασαν 
πολλοί τών συμμετασχόντων κληρικών καί πολιτικών, έντεΰθεν δε ή έν τή 
επιγραφή τής σφραγίδος καταφορά κατά τών άντιδρώντων εις £τάς ληφθεί- 
σας αποφάσεις, τών αθετονντων την δίκην τον σεκρέτου. ’Ίσως δ’ ή περιερ- 
γοτάτη σφραγίς, ήν ενταύθα δημοσιεύομεν, ανήκει 'εις έγγραφα έκδοθέντα 
υπό τοΰ βασιλικού σεκρέτου διά τά ανωτέρω ζητήματα. 'Οπωσδήποτε ή 
σφραγίς ή κολακεύουσα καί τιμώσα τόσον τον αΰτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιο- 
λόγον, θ’ άνήκη εις τά πρώτα έτη, καθ’ α άνεφύη το ζήτημα τής ένώσεως 
τών έκκλησιών, οπότε ό αύτοκράτωρ διετήρει είσέτι πάσαν τήν αιγλην'αύτοΰ 
καί τήν συμπάθειαν τών υπηκόων, διά τά μεγάλα αυτού πολεμικά κατορθώ
ματα καί κυρίως διά τήν άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως.

"Οπως δέ καταστήσωμεν τήν ανωτέρω γνώμην πιθανήν, ανάγκη ν’ άνα- 
τρέξωμεν, έν γενικαΐς γραμμαΐς, εις τήν ιστορίαν τοΰ ζητήματος τής ένώσεως 
τών Έκκλησιών.

Κυριωτάτη αιτία, ήτις ήγαγε τον Μιχαήλ Παλαιολόγον, δπως έπιδιώξτ) 
τήν ένωσιν τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τήν Καθολικήν, ήτο ή έπιθυ- 
μία αυτού νά έξευμενίση τον Πάπαν, φοβούμενος μή ούτος ευνοήση νέαν 
σταυροφορίαν καίτοι δέ οί φόβοι ούτοι τοΰ αύτοκράτορος άπεδείχθησαν 
βραδύτερου άβάσιμοι, διότι ό άκρος άρχιερεύς, αν καί θλίβεις βαθύτατα διά 
τήν απώλειαν τής Κωνσταντινουπόλεως, δέν είχε τήν δύναμιν νά προβή εις 
τοιαύτας ένεργείας, δικαιολογείται από πολιτικής έπόψεως ή πρόνοια αύτη 
τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου, δστις έχων ν’ άντιπαλαίση προς πολλούς καί δει
νούς πολεμίους, δέν ήθελε νά έχη καί τήν απροκάλυπτου έχθρότητα τής 
Εκκλησίας τής Ρώμης * 2.

lMiklosich et Muller, Acta et Diplomata τόμ. E' σελ. 1G8. To ανωτέρω 
δίπλωμα ή χρυσόβουλλος λόγος έξοδόθη τόν Νοέμβρ. τοϋ 1317.

2 Ό μάλλον επικίνδυνος έξ αυτών ήτο Κάρολος ό έξ Άνδεγαυών (d’Anjou) ό άπό'
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Αί διαπραγματεύσεις διά την ενωσιν των Εκκλησιών ήρξαντο εν ετει 
1263 προς τον ΙΙάπαν'Ούρβανόν τον Δ' και έξηκολούθησαν προς τον διάδο
χον αύτοΰ Κλήμεντα τον Δ'. Κατά τάς διαπραγματεύσεις ταύτας δ Μιχαήλ 
Παλαιολόγος έφάνη υπέρ τό μέτρον υποχωρητικός προς τάς αξιώσεις τοΰ 
άκρου άρχιερέως, δστις, ως είναι ευνόητον, έζήτησε τελείαν υποταγήν τής 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είς τον Τόμον, δν άπέστειλε προς υπογραφήν εις τήν 
Κωνσταντινούπολή Κλήμης δ Δ', άνεγράφετο ρητώς δτι δ επίσκοπος τής 
'Ρώμης δικαιούται, ως εκ τού παρά τοΰ Θεού δοθέντος αύτώ πρωτείου, νά 
κρίνη και νά άποφασίζη απολύτως περί πάσης δογματικής ή άλλης διαφω
νίας καί διενέξεως καί δτι α! σύνοδοι είναι περιτταί καί άτοποι, αλλά καί 
προσβλητικαί, διότι εξ αυτών θ’ άπεδεικνύετο δτι δ άκρος άρχιερεύς δεν είναι 
ικανός ν’ άνεύρη τήν αλήθειαν.

Ή αποστολή τοΰ Τόμου συνέπεσε προς μεγάλας εν Κωνσταντινουπόλει 
εσωτερικός εκκλησιαστικός ανωμαλίας, ούτως ώστε καί έκ τοΰ λόγου τούτου 
καί έκ τών υπερβολικών αξιώσεων τής Εκκλησίας τής Ρώμης, αί διαπραγμα
τεύσεις έμειναν στάσιμοι.

Αί έσωτερικαί Ικκλησιαστικαί άνωμαλίαι προέκυψαν κυρίως έκ τοΰ 
ζητήματος τοΰ πατριάρχου ’Αρσενίου. Ώς γνωστόν δ Μιχαήλ Παλαιολόγος 
διετέλεσεν εις τών σπουδαιότερων στρατηγών τοΰ αύτοκράτορος Νίκαιας 
Θεοδώρου Β'. Λασκάρεως (1254-1258), άποκτήσας μεγάλην φήμην διά τά 
πολλά αύτοΰ πολεμικά κατορθώματα. Καίτοι δέ πολλάκις έκατηγορήθη δτι 
έμελέτα ν’ άρπάση τήν άνωτάτην αρχήν, ούχ ήττον έτυχε συγγνώμης παρά τοΰ 
αύτοκράτορος, δστις μάλιστα, ολίγον προ τοΰ θανάτου αύτοΰ, συνέστησε εις 
τον Παλαιολόγον τάς τέσσαρας θυγατέρας του καί τον υιόν καί διάδοχον

τοΰ έτους’1266 κατέχων τήν κάτω ’Ιταλίαν καί τήν Σικελίαν. Οΰτος ίσως καί διά νά ευχαρί
στηση τόν Πάπαν, αλλά κυρίως ώς έχων δικαιώματα, άναγνωρισθέντα αύτφ υπό τοΰ τελευ
ταίου Φράγκου αύτοκράτορος Κ/πόλεως Βιλλαρδουΐνου, έν Πελοποννήσφ, Ήπείρω καί 
άλλαις χώραις τής ’Ανατολής, παρεσκευάζετο νά διεκδικήση διά πολέμου τά δικαιώματα 
ταΰτα, άτι να άπέβησαν ούσιαστικώτερα διά τοΰ έν ετει 1273 γάμου τής θυγατρός αύτοΰ 
πρός τόν υιόν καί διάδοχον τοΰ Βιλλαρδουΐνου Φίλιππον. Άλλ’ ή εκστρατεία, ήν έπεχεί- 
ρησε κατά τής Θεσσαλονίκης μόλις έν ετει 1280, διά τοΰ άπό τοΰ έτους 1278 κατέχοντος 
τήν ’Αλβανίαν Ήπειρον καί Κέρκυραν έπιτρόπου αύτοΰ Ούγγωνος Σουλλΰ (Hugue le 
Rousseau de Sully) περιωνύμου διά τήν ανδρείαν καί τήν πολεμικήν έμπειρίαν, άπέτυχεν, 
ύποστάντων τών Φράγκων πραγματικήν πανωλεθρίαν υπό τής στρατιάς, ήν έξαπέστειλε 
κατ’ αύτών ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, διοικουμένης ύπό τοΰ μεγάλου δομεστίκου Μιχαήλ 
Ταρχανιώτου, στρατιάς έμπειροπολέμου καί γνωριζούσης έκ πείρας ν’ αντιτάσσεται κατά 
τών Φράγκων. Ωσαύτως ό Παλαιολόγος έπωφελήθη τής εύκαιρίας νά καταφέρη πληγήν 
καιρίαν κατά τοΰ κράτους τοΰ Καρόλου, παρασχών τά χρηματικά μέσα διά τήν έπιτυχίαν 
τής συνωμοσίας, ήν ένήργησεν έν Σικελίφ κατά τοΰ Καρόλου ό πολυθρύλητος ’Ιωάννης 
Προκίδας, δστις διά τής άκαταβλήτου αύτοΰ θελήσεως καί έπιμονής κατώρθωσε νά κατα- 
λύση τήν έν Σικελία κυριαρχίαν τών Γάλλων, διά τής φοβέρας σφαγής αύτών ύπό τών 
Σικελών, ήτις έν τή ίστορίφ φέρει τό όνομα τοΰ Σικελικού Έσπερινοΰ,
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Ίωάννην. Ό Μιχαήλ Παλαιολόγος στηριζόμενος εις το δείγμα τοΰτο τής 
εύνοιας τοϋ Θεοδώρου Λασκάρεως, ένόμισεν δτι εις αυτόν θ’ ανέθετε τήν 
επιμέλειαν τής αρχής μέχρι τής ένηλικιώσεως τοϋ διαδόχου Ίωάννου. “Οταν 
όμως ειδεν δ'τι ή επιτροπεία αυτή άνετέθη εις τον πατριάρχην ’Αρσένιον καί 
τον πρωτοβεστιάριον Γεώργιον Μουζάλωνα, έξεμάνη καί άπεφάσισε να 
ανατρέψη βιαίως τον πρωτοβεστιάριον, καί προς τοΰτο έξεμεταλλεύθη έπιτη- 
δείως τήν δυσαρέσκειαν τών μισθοφόρων, μή λαβόντων τάς συνήθεις εις 
αλλαγήν βασιλέως χρηματικός χορηγίας καί συνετέλεσε νά έκραγή στρατιω
τική στάσις επί τώ λόγφ δτι 6 Μουζάλων δήθεν έπεβουλεύετο τήν ζωήν τοϋ 
διαδόχου Ίωάννου. Εννέα μόλις ημέρας από τοϋ θανάτου τοϋ Θεοδώρου 
Λασκάρεως, οί έκμανέντες στρατιώται κατέσφαξαν τον πρωτοβεστιάριον Γεώρ
γιον Μουζάλωνα καί έλεηλάτησαν τάς οικίας αϋτοΰ καί τών συγγενών 
καί οπαδών του. Ό Παλαιολόγος έφάνη αμέτοχος τών γενομένων καί 
έδειξε πολλήν εϋλάβειαν προς τον βασιλόπαιδα Ίωάννην, θέλων οϋτω νά 
εξαπάτηση τον πατριάρχην ’Αρσένιον, δστις ήρξατο υποπτευόμενος αυτόν ως 
θέλοντα νά άρπάση τήν βασιλείαν. Βραδΰτερον 6 Μιχαήλ Παλαιολόγος, στη- 
ριζόμενος επί τής στρατιωτικής μερίδος, επέτυχε νά λάβη τό αξίωμα τοϋ 
μεγάλου δουκός, γενόμενος πραγματικός κυβερνήτης. Διά ποικίλων δε παρο
χών καί δωρεών κατώρθωσε νά προσεταιρισθή τούς πλείστους τών μεγιστά
νων καί τών άλλων τιτλούχων τής πολιτικής ιεραρχίας, ώστε τή συνενέσει 
αυτών επέτυχε ν’ άναγνωρισθή δεσπότης. Τότε δμως κατεφάνη ποϋ έτεινον 
αί προσπάθειαι αύτοΰ καί ήρξατο φανερά άντίδρασιςίύπό μερίδος μεγιστάνων, 
κυρίως τών συνδεομένων διά συγγένειας προς τον οίκον τών Λασκάρεων, 
οΓτινες κατενόησαν δτι ό Παλαιολόγος διά τής βαθμιαίας ταύτης προαγωγής 
σκοπόν είχε ν’ σφετερισθή τήν άνωτάτην αρχήν, ύποσκελίζων τον νόμιμον 
διάδοχον τοϋ Θεοδώρου Λασκάρεως. Ό Παλαιολόγος δμως κατώρθωσε νά 
καταπνίξη βιαίως πάσαν άντίδρασιν καί έξεδήλωσε τέλος τήν επιθυμίαν αύτοϋ 
δπως άναγορευθή αύτοκράτωρ, υποσχόμενος νά όρκισθή έπισήμως δτι, άμα 
τή ενηλικιώσει τοϋ Ίωάννου Λασκάρεως, θέλει παραδώσει εις αυτόν τήν 
αρχήν. Τον δρκον δε τοϋτον έδωκε δημοσία έν Μαγνησία τήν 1 Ιανουά
ριου 1260. Ό πατριάρχης, δστις από μακροϋ έδυσπίστει προς τον Παλαιολό- 
γον, έζήτησε ν’ άντιδράση εις τήν καταφανή επιβουλήν καί ήξίωσεν δπως έν 
Νικαία, δπου κατά τα άποφασισθέντα θά έγίνετο έπισήμως ή στέψις, νά 
προηγηθή είς αυτήν ό Ιωάννης Λάσκαρις, τοϋ Παλαιολόγου στεφομένου 
μετ’ αυτόν. Άλλ’ ό πολυμήχανος καί φιλόδοξος Μιχαήλ, έπιτηδείως κολακεύσας 
τό πλεΐστον τοϋ κλήρου καί τών μεγιστάνων καί τών μισθοφόρων καί δώσας 
υποσχέσεις αμοιβών καί άλλων ωφελημάτων, κατώρθωσε ν’ άποδεχθώσιν 
ούτοι νά στεφθή έν Νικαία μόνος ό Μιχαήλ μετά τής συζύγου αύτοϋ Θεο
δώρας, άναβαλλομένης τής στέψεως τοϋ νομίμου διαδόχου τής βασιλείας 
Ίωάννου, μέχρι τής ένηλικιώσεως αύτοΰ. Έντεϋθεν έξεδηλώθη φανερά ή
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δυσαρέσκεια τοϋ πατριάρχου προς τον στεφθέντα αύτοκράτορα Παλαιολόγον, 
διά την άθέτησιν των υποσχέσεων καί όρκων αύτοΰ, έκτοτε δέ προοιωνίζετο 
δ ’Αρσένιος τά δεινά, άτινα έπεφυλάσσοντο διά τον άτυχή διάδοχον τοΰ 
Θεοδώρου Λασκάρεως. Τήν δυσαρέσκειαν δ’ αύτοΰ έξεδήλωσεν έμφανώς δ 
πατριάρχης κατά τήν ιστορικήν είσοδον τοΰ ΓΙαλαιολόγου εις Κωνσταντι
νούπολή, μετά τήν κατάληψιν αυτής υπό τοϋ Στρατηγοπούλου. Διότι, δτε 
τήν 15 Αύγουστου τοΰ 1261, ημέραν καθ’ ήν εορτάζει ή Εκκλησία τήν 
Κοίμησιν τής Θεοτόκου, είσήλθεν εν θριάμβφ δ Μιχαήλ Παλαιολόγος διά 
τής Χρυσής Πύλης, δ πατριάρχης δεν παρέστη εις τήν γενομένην ιεροτε
λεστίαν καί διά τοΰτο τάς υπό τοΰ Γεωργίου ’Ακροπολίτου ποιηθείσας 
δεκατρείς εΰχάς επί τή ανακτήσει τής Πόλεως, απήγγειλε προ τής εισόδου από 
ενός των πύργων τής Χρυσής Πύλης, δ μητροπολίτης Κυζίκου Γεώργιος. 
Ό Παλαιολόγος δμως ένόμιζε τήν έν Νικαία στέψιν ατελή καί ήθελε, μετά 
τό ευτυχές γεγονός τής άνακτήσεως τής Πόλεως, νά στεφθή έπισήμως έν τφ 
ναφ τής 'Αγίας Σοφίας, αλλά ή στέψις έπρεπε νά γίνη υπό τοΰ πατριάρχου. 
Προς τοΰτο δ αύτοκράτωρ κατώρθωσε νά έξευμενίση τον ’Αρσένιον, δστις 
έδέχθη νά στέψη πανηγυρικώς τον Μιχαήλ Παλαιολόγον εν τή 'Αγία Σοφία, 
χωρίς νά μνημονευθή πλέον τό όνομα τοΰ νομίμου διαδόχου των Λασκάρεων. 
Άλλ’ δτε, μετ’ οΰ πολΰ, δ Παλαιολόγος, καταπατών πάντα θειον καί ανθρώ
πινον νόμον, προέβη εις τήν τΰφλωσιν τοΰ άτυχοΰς Ίωάννου, ΐνα έκλειψη 
πας κίνδυνος ν' άνέλθη οΰτος εις τον θρόνον, δ πατριάρχης ’Αρσένιος έξεδή- 
λωσε αναφανδόν τήν άγανάκτησιν καί τον αποτροπιασμόν αύτοΰ διά τό 
ανοσιούργημα καί προέβη εις τον άφορισμόν τοΰ αύτοκράτορος. Βραδύτερον, 
έπειδή ό πατριάρχης δεν έπείθετο νά άρη τόν άφορισμόν, καθηρέθη άντικα- 
τασταθείς υπό τοΰ εύνοουμένου τοΰ Παλαιολόγου μητροπολίτου Άδριανου- 
πόλεως Γερμανού. Ή έκλογή όμως αΰτη έξηρέθισε τόν προ μακροΰ έπω- 
φθαλμιώντα τόν πατριαρχικόν θρόνον πνευματικόν τοΰ αύτοκράτορος ’Ιωσήφ, 
δστις διά ραδιουργιών καί άλλων μέσων κατώρθωσε νά έξαναγκάση τόν 
Γερμανόν νά παραιτηθή τής πατριαρχείας μετά τινας μήνας.

Ό Μιχαήλ Παλαιολόγος λαβών παρά τοΰ πνευματικοΰ αύτοΰ ’Ιωσήφ 
τήν ύπόσχεσιν δτι θά άρη άμέσως τόν άφορισμόν, έπέβαλε τήν έκλογήν 
αύτοΰ ως πατριάρχου καί τούτου γενομένου, δ ’Ιωσήφ παρέσχε πανηγυ
ρικώς εις τόν αύτοκράτορα τήν παρ’ αύτοΰ αιτουμένην συγχώρησιν. Τήν 
τοιαύτην δμως ένέργειαν τοΰ ’Ιωσήφ έδέχθησαν λίαν δυσμενώς τόσον οί 
πλεΐστοι τών μεγιστάνων, δσον καί τών κληρικών, έχοντες προς τοΰτο όμόφρο- 
νας καί τούς κατοίκους τής Κωνσταντινουπόλεως, διότι άφ’ ενός μεν δεν ήτο 
εύ'κολον νά λησμονηθή τό φρικτόν κατά τοΰ άτυχοΰς Ίωάννου Λασκάρεως 
έγκλημα, άφ’ ετέρου δέ ή στάσις τοΰ πατριάρχου ’Αρσενίου έπεδοκιμάζετο 
καί έθεωρεΐτο παράνομος ή καθαίρεσις αύτοΰ. Έντεΰθεν δεινή κατακραυγή 
έπηκολούθησε τόσον κατά τοΰ ’Ιωσήφ, δν έθεώρουν έπιβάτην, δσον καί κατά
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τοϋ αΰτοκράτορος. ’Άμεσος συνέπεια! τής τοιαύτης εσωτερικής εκκλησιαστι
κής ανωμαλίας ήτο νά άνασταλώσιν αί διαπραγματεύσεις προς Κλήμεντα τον 
Δ', αΐτινες έπανελήφθησαν βραδύτερον εν ετει 1273 προς τον Πάπαν Γρη- 
γόριον τον I', δστις πολιτικώτερος τοϋ προκατόχου αΰτοΰ Κλήμεντος, άπέφυγε 
τάς ακρότητας καί έζήτησε νά ΰποβληθή τό ζήτημα τής ένώσεως εις σύν
οδον. Ή σύνοδος αϋτη άπεφασίσθη νά συνέλθη εις Λυών τής Γαλλίας, εις ήν 
ό Πάπας προσεκάλεσεν έπισήμως’τόν αΰτοκράτορα Μιχαήλ και τον πατριάρ
χην ’Ιωσήφ, δπως άποστείλωσιν αντιπροσώπους, οΐτινες θά είχον εντολήν 
νά συνεργασθώσι μετά τών κληρικών τής Δύσεως διά τήν λΰσιν τοϋ περι- 
μαχήτου ζητήματος τής ένώσεως τών Εκκλησιών. Άλλ’ έν φ εις τήν πρόσ- 
κλησιν ταΰτην έφάνη προθυμότατος ν’ άνταποκριθή 6 αΰτοκράτωρ Μιχαήλ, 
άντιθέτως καί άπροσδοκήτως ό πατριάρχης ’Ιωσήφ οΰ μόνον άντέστη διαρ
ρήδην, αλλά καί εδήλωσε μεθ’ δρκου δτι ουδέποτε θά έδέχετο νά ύπογράψη 
τον Τόμον τή; ένώσεως. Προς τήν. γνώμην τοϋ πατριάρχου συνετάχθησαν 
πολλοί τών κορυφαίων εκκλησιαστικών λειτουργών, έντεϋθεν δ’, ό Παλαιο- 
λόγος περιέπεσεν είς μεγάλην αμηχανίαν, δεν ήθέλησεν δμως οΰδέ,κατ’ ελάχι- 
στον νά ύποχωρήση είς τήν αρχικήν αύτοϋ άπόφασιν, νά επιτυχή δήλα δή 
τήν έ'νωσιν τών Εκκλησιών. Προς τοΰτο, στηριζόμενος κυρίως είς τήν στρα- 
τιωτικήν^μερίδα, ήτις ως έκ τής επιβολής, ήν εξήσκουν έπ’ αυτής τά ένδοξα 
πολεμικά κατορθώματα τοϋ αΰτοκράτορος, ύπετάσσετο είς τάς επιθυμίας αΰτοΰ, 
μετήλθε βιαιότατα κατά τών άντιδρώντων μέτρα. Καί τον μέν πατριάρχην 
’Ιωσήφ δεν ετόλμησε νά καθαιρέση, άλλους δμως εκκλησιαστικούς καί πολιτι
κούς λειτουργούς, δσοι ίσυμμετεΐχον είς τον κατά τής ένώσεως αγώνα, ΰπέ- 
βαλεν είς απηνή διωγμόν. Οί πλεΐστοι έξ αΰτών καθείρχθησαν καί ύπεβλήθη- 
σαν είς βασάνους, άλλοι δ’ έξωρίσθησαν, δημευθέντων τών κτημάτων αΰτών. 
’Αλλά μετά τής άντιδρώσης προς τήν ένωσιν μερίδος συνετάχθησαν καί οί 
πλεΐστοι τών κατοίκων τής Κωνσταντινουπόλεως κατακρίνοντες σφοδρώς τήν 
πολιτείαν τοϋ αΰτοκράτορος, ούτως ώστε εξηναγκάσθη δ Μιχαήλ νά μετέλθη 
καί κατ’ αΰτών απηνή καί βίαια μέτρα. Πλήν δ’ άλλων τιμωριών, ήξίωσεν 
δτι ή άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως παρεΐχεν εις αΰτόν δικαιώματα ιδιο
κτησίας αΰτής, καί έπομένως οί κάτοικοι ώφειλον νά πληρώσωσι βαρύτατα 
ενοίκια. Τοΰτο συνετέλεσεν, ώστε πολλοί τών κατοίκων, μή δυνάμενοι ν’ άντα- 
ποκριθώσιν είς τάς παραλόγους ταύτας αξιώσεις, ήναγκάσθησαν ν’ άποδη- 
μήσωσιν είς χώρας, είς ας δεν εξικνεΐτο ή εξουσία τοϋ Παλαιολόγου. Άλλ’ ή 
δεινοτέρα συνέπεια τοϋ άπηνοϋς τούτου διωγμού ήτο δτι αί πλεΐσται τών 
επαρχιών περιέστησαν είς κατάστασιν σχεδόν αναρχικήν, πληρωθεΐσαι υπό 
φανατικών αντιδραστικών, ών άλλοι μέν καλούμενοι Ίωσηφΐται άλλοι δέ 
Άρσενιάται, συνενωθέντες μετ’ άλλων ταραχοποιών έφερον τήν χώραν είς 
δεινόν σάλον.

Ό αΰτοκράτωρ δμως εμμένων πεισμόνως είς ιά άποφασισθέντα, άπέ-
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στειλεν αντιπροσώπους εις την σύνοδον τής Λυών επί δυο πλοίων, μετά 
πλουσίων δώρων προς τον Πάπαν. Οί αντιπρόσωποι οΰτοι ήσαν δυο κλη
ρικοί, ό πατριαρχεΰσας πρφην μητροπολίτης Άδριανουπόλεως Γερμανός και 
ό μητροπολίτης Νίκαιας Θεοφάνης και τρεις πολιτικοί, ό μέγας λογοθέτης 
Άκροπολίτης, ό προκαθήμενος τοϋ βεστιαρίου Πανάρετος, καί ό μέγας διερ- 
μηνευτής Βερροιώτης. Τό εν δμως των πλοίων, τό φέρον τά προς τον Πάπαν 
δώρα καί εφ’ ου έπέβαινον ό Πανάρετος καί ό Βερροιώτης, έναυάγησεν αύταν
δρον παρά τον Μαλέαν, ούτως ώστε εις Λυών έ'φθασαν εν ε'τει 1274 μόνον δ 
πρφην πατριάρχης Γερμανός, ό μητροπολίτης Νίκαιας Θεοφάνης καΓό μέγας 
λογοθέτης Άκροπολίτης. Οΰτοι άπεδέχθησαν πάσας τάς αποφάσεις τής συν
όδου καί υπέγραψαν τον Τόμον, δν καί έκόμισαν έπανελθόντες είς Κωνσταντι- 
νοΰπολιν. Όταν δμως εγνώσθη τό περιεχόμενον τοΰ Τόμου τής ενώσεως, 
εξεδηλώθη κατά τρόπον σφοδρότατον ή δυσαρέσκεια καί ή άγανάκτησις τοΰ 
κλήρου καί τοΰ λαοΰ. Ό πατριάρχης Ιωσήφ έσπευσε νά παραιτηθή έχων 
την επιδοκιμασίαν των πλείστων αρχιερέων καί των άλλων εκκλησιαστικών 
λειτουργών, οί δέ κάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεως φανατιζόμενοι κυρίως 
υπό τών μοναχών, έξετραχηλίζοντο εις κατάρας καί άπειλάς κατά τών συντε- 
λεσάντων είς την υπογραφήν τοΰ Τόμου τής ενώσεως. Ό αΰτοκράτωρ' δμως 
έ'μεινεν αμετάπειστος καί, άφ’ οΰ προσεπάθησε ν’ απόδειξη εις τό προς τοΰτο 
συγκληθέν συνέδριον τών εκκλησιαστικών καί πολιτικών λειτουργών, δτι ή 
έ'νωσις δεν έπέφερεν οΰδεμίαν ουσιώδη μεταβολήν είς τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλη
σίαν καί δτι λόγοι πολιτικοί σπουδαιότατοι έπέβαλον τήν τοιαΰτην προσέγ- 
γισιν προς τήν Εκκλησίαν τής 'Ρώμης, βλέπων δτι οί λόγοι αΰτοΰ δεν έφε- 
ρον αποτέλεσμα, ήναγκάσθη νά καταφυγή αΰθις εις βίαια μέτρα κατά τών 
δυστροποΰντων. Προ παντός δμως είχεν ανάγκην νά έξεύρη πατριάρχην άπο- 
δεχόμενον τον Τόμον τής ενώσεως καί εΰρε τοιοΰτον τόν χαρτοφύλακα* τής 
Μεγάλης Εκκλησίας Τωάννην τόν έπιλεγόμενον Βέκκον, δστις, καίτοΰπρό- 
τερον συνετάσσετο προς τήν μερίδα τήν άντιδρώσαν κατά τής ενώσεως, νΰν 
έφάνη πρόθυμος ν’ άναλάβη τήν άνωτάτην εκκλησιαστικήν αρχήν καί νά 
βοηθήση τόν βασιλέα εις τήν επιβολήν τοΰ Τόμου τής ενώσεως. Περί τά 
μέσα λοιπόν τοΰ 1276 ό ’Ιωάννης άνηγορεύθη οικουμενικός πατριάρχης καί 
ήρξατο ενεργών πάση δυνάμει υπέρ τής επικρατήσεως τής νέας εκκλησιαστι
κής καταστάσεως. Οΰχ ήττον ή άντίδρασις ώγκοΰτο ;ήμέρα τή ημέρα, ούτως 
ώστε εμειώθησαν κατά πολύ μεταξύ τοΰ κλήρου καί τοΰ λαοΰ οί στέργοντες τά 
γενόμενα, ενώ άφ’ ετέρου ό φανατισμός καί τό μίσος τών άντιδρώντων κατά 
τής ενώσεως έφθασεν είς τό κατακόρυφον. Έν τφ μεταξύ οί διαδεχθέντες 
Γρηγόριον τόν I' Πάπαι Ίννοκέντιος ό Ε' καί ’Ιωάννης ό ΚΑ' έξηκολοΰθησαν 
συνεννοούμενοι προς τόν αύτοκράτορα Μιχαήλ καί τόν πατριάρχην Τωάννην 
διά τήν τήρησιν τών προαποφασισθέντων, δ δέ Πάπας Νικόλαος ό Γ' έφάνη 
έ'τι άπαιτητικώτερος, άξιώσας διά τών άποσταλέντων εις Κωνσταντινούπολην
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αντιπροσώπων αυτοΰ ν’ άποδεχθώσιν οί ορθόδοξοι άπαντας τούς εξωτερι
κούς τόπους τής Δυτικής Εκκλησίας καί συγχρόνως προέβαλε καί αλλας παρα
λόγους απαιτήσεις, αΐτινες ήτο επόμενον να φανώσιν εις τον αύτοκράτορα 
ταπεινωτικαί καί απαράδεκτοι.

Τότε ό Μιχαήλ Παλαιολόγος συνησθάνθη την δόσκολον θέσιν, εις ήν 
τον περιήγαγεν ή μεγάλη υποχωρητικό της καί συγκατάβασις, ήν έδειξεν 
απ’ αρχής τών συζητήσεων, διά το περιβόητον ζήτημα τής ένώσεως, δέν ήτο 
δμως πλέον εύ'κολον νά μεταβάλη τακτικήν' έζήτησεν δθεν νά έξεΰρη τρόπον 
συμβιβαστικής τίνος λύσεως. Προς τούτο εις συγκληθέν συνέδριον τών άνω- 
τάτων πολιτικών αρχόντων καί τών αρχιερέων έζήτησε νά πείση αυτούς δτι 
δεν εννοεί νά παρεκτραπή κατ’ ελάχιστον τών πατρίων δογμάτων, συγχρόνως 
δμως προέτρεψεν αυτούς ν’ άποφύγωσιν εκδηλώσεις έχθρότητος προς τούς 
αντιπροσώπους τοΰ άρχιερέως τής ’Ρώμης. ’Αλλά καί εις το έγγραφον, δπερ 
παρέδωκεν εις τούς αντιπροσώπους τοΰ Πάπα, προσεπάθησε μετά πολλής 
δεξιότητος ν’ αποφυγή την πέτραν τοΰ σκανδάλου, τά περί τοΰ filioque, 
κατά τά ά'λλα δμως εξυμνεί καί έκολάκευε μεθ’ υπερβολής τον άκρον αρχιε
ρέα. Προ παντός δμως 6 Μιχαήλ Παλαιολόγος ήθελε νά πεισθώσιν οί αντι
πρόσωποι τοΰ Πάπα δτι ούτος έπολιτεύετο προς τήν Εκκλησίαν τής ‘Ρώμης 
μετά ειλικρίνειας καί εύθυτητος καί προς τοΰτο, πλήν ά'λλλων τεκμηρίων, 
άπέστειλεν αυτούς, συνοδευομένους υπό τοΰ επιστήθιου αυτοΰ φίλου, τοΰ 
περιφήμου μητροπολίτου ’Εφέσου ’Ισαάκ, εις τά δεσμωτήρια τής πόλεως, έν 
οις έκρατοΰντο οί επισημότεροι τών άντιδρώντων κατά τής ένώσεως. Μεταξύ 
τών δεσμωτών τούτων συγκατηριθμοΰντο ούκ ολίγοι επιφανείς μεγιστάνες, 
ό ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος, ό ’Ιωάννης Παλαιολόγος, ό Ίσαάκιος ‘Ραούλ, 
συγγενείς τοΰ αύτοκράτορος καί πολλοί ά'λλοι. Τοΰτο δμως δέν συνετέλεσεν 
ώστε νά ένισχυθή ή πεποίθησις τών αντιπροσώπων τοΰ Πάπα περί τοΰ δυνα- 
τοΰ τής ένώσεως· τουναντίον οΰτοι βλέποντες τήν πάνδημον αποδοκιμασίαν 
τών γενομένων, έπανήλθον εις ‘Ρώμην καί περιέγραψαν διά τών ζοφερωτέ- 
ρων χρωμάτων τήν έπικρατοΰσαν κατάστασιν, διακηρύξαντες δτι ή ένωσις ήτο 
αδύνατος. Ό διαδεχθείς τον Πάπαν Νικόλαον τον Γ'Μαρίνος ό Δ' μαθών, 
φαίνεται, δτι κατά τό τελευταΐον συγκληθέν υπό τοΰ Παλαιολόγου συνέδριον 
ούτος έπέδειξεν έπαμφοτερίζουσαν στάσιν καί ύποπτευθείς ως ούχί ειλικρινή 
τήν προς τήν Εκκλησίαν τής ‘Ρώμης πολιτείαν αυτοΰ, ου μόνον ήρνήθη νά 
δεχθή τούς απεσταλμένους τοΰ αύτοκράτορος, αλλά καί άφώρισεν αυτόν. 
Παρ’ δλα ταΰτα δ Μιχαήλ Παλαιολόγος δέν έζήτησε νά άκυρώση τον Τόμον 
τής ένώσεως, άλλ’ έξηκολούθησε τον διωγμόν κατά τών άντιδρώντων μετά 
χαρακτηριστικής επιμονής καί σκληρότητος. Πλεΐστοι δσοι έξ αυτών ύπεβλή- 
σαν ε’ις βασάνους, άλλοι έτυφλώθησαν, άλλοι εγλωσσοκοπήθησαν, τοΰτο δέ 
συνετέλεσεν, ώστε νά κορυφωθή ή άγανάκτησις καί τό μίσος κατ’ αυτοΰ. 
Χαρακτηριστικόν δέ τής τοιαύτης έχθρότητος είναι δτι, δτε άπέθανεν ό αύτο-
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κράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος τήν 11 Δεκεμβρίου 1282, έστερήθη τής νενο- 
μισμένης επισήμου βασιλικής ταφής.

Έκ τής ανωτέρω ιστορικής αναδρομής εξάγεται, δτι κατά τό μακρόν 
χρονικόν διάστημα, καθ’ ο διήρκεσαν αί διαπραγματεύσεις διά τήν ενωσιν 
των Εκκλησιών, δ Μιχαήλ Παλαιολόγος επέμεινεν άκλονήτως, παρά πάσαν 
άντίδρασιν, εις τήν άπόφασιν αύτοΰ, δπως επιτυχή τήν ενωσιν ταύτην καί 
δτι προς τούτο μετήλθε παντοϊα μέσα πειθοϋς και βίας, δπως μεταπείση τούς 
άντιφρονοΰντας. Είχε δε πάντοτε ίσχυράν μερίδα τόσον εις τον κλήρον δσον 
και εις τήν στρατιωτικήν και πολιτικήν ιεραρχίαν, ήτις άπεδέχετο τάς περί 
τής ένώσεως ιδέας αύτοΰ καί δι’ ής κατώρθου νά επιβάλλεται εις τούς άντι- 
δρώντας. Ωσαύτως έκ τής ανωτέρω ιστορικής αναδρομής εξάγεται δτι πολυά
ριθμα συνεκάλεσεν ό αύτοκράτωρ συνέδρια καί συμβούλια διά τό έπίμαχον 
ζήτημα τής ενώσεως, ως δέ εΐπομεν καί εν αρχή τής παρούσης μελέτης, 
τοιαϋτα ζητήματα συνεζητοϋντο καί εις τό βαοάίκόν σέκρετον. Πιθανώτατα 
λοιπόν ή ενταύθα δημοσιευομένη σφραγίς έχρησιμοποιήθη εις έγγραφα έκδο- 
θέντα υπό τού βασιλικού σεχρέτου σχετικώς προς τό ζήτημα τής ενώσεως. 
Εντεύθεν δ’ εξηγείται διά τί έν τή σφραγΐδι ό Μιχαήλ Παλαιολόγος είκονί- 
ζεται φέρων επί τής κεφαλής εν δίσκφ προτομήν τού Χριστού. Διά τούτου 
ήθέλησαν νά δηλώσουν δτι ό αύτοκράτωρ έπεθυμει τήν έ'νωσιν των Εκκλη
σιών υπό τήν σκεπήν αύτού τού ίδρυτοΰ τής χριστιανικής θρησκείας.

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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