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2. Τύρου (5ος αι.) ∆ιετέλεσε κόµης µε

την προσωνυµία «µεγαλοπρεπέστατος»,
αξιωµατούχος του παλατιού επί Θεοδοσίου Β΄ και προσωπικός φίλος του Νεστορίου. Το 431 µετέβη στην Έφεσο ως
τοποτηρητής του αυτοκράτορα στην Γ΄
Οικουµενική σύνοδο. Η στάση του δεν
ήταν αντικειµενική, µε αποτέλεσµα να
κατηγορηθεί από τον Κύριλλο Αλεξανδρείας για µη τήρηση της αρχής της αµεροληψίας και για απόπειρα επηρεασµού
των συνοδικών, είτε εκµεταλλευόµενος
την αµάθεια ορισµένων, είτε εκφοβίζοντας κάποιους άλλους κατά κατάχρηση
της εξουσίας του. Η όξυνση στις σχέσεις
του Ειρηναίου και του Κυρίλλου, οδήγησε τον πρώτο να ταχθεί ανοικτά υπέρ
του Νεστορίου και της υπό τον Ιωάννη
Αντιοχείας συγκροτηθείσας αντισυνόδου
των Ανατολικών Επισκόπων. Μάλιστα,
εµφανίζεται ως συνήγορος του Νεστορίου και των Ανατολικών ενώπιον του
αυτοκράτορα. Ο Ειρηναίος επέστρεψε
στην Κωνσταντινούπολη εφοδιασµένος µε όλα τα έγγραφα και τις επιστολές
προς υπεράσπιση του υπό τον Ιωάννη
Αντιοχείας συνεδρίου και µε τη φιλοδοξία να εξουδετερώσει την επιρροή των

µοναχικών ταγµάτων της Κωνσταντινουπόλεως µε επικεφαλής τον ηγούµενο
∆αλµάτιο προς τον αυτοκράτορα και να
αντικρούσει τους ισχυρισµούς της τριµελούς αντιπροσωπείας των συνοδικών
µελών της Γ΄ Οικουµενικής συνόδου.
Κατά την ακροαµατική διαδικασία στην
αυτοκρατορική δίκη, που αναµενόταν
είτε να επικυρώσει την καθαίρεση του
Νεστορίου ή να δικαιώσει τη σύνοδο
των Ανατολικών, ο Ειρηναίος ανέπτυξε
ικανή και πειστική επιχειρηµατολογία·
ωστόσο, η αναπάντεχη προσέλευση του
Ιωάννου Συγκέλλου και ιατρού του Κυρίλλου µαταίωσε αίφνης τις προσπάθειές του να πείσει τον αυτοκράτορα για
τη έκδοση ευνοϊκής απόφασης για τον
Νεστόριο, καθώς ο αυτοκράτορας και
πρώην φίλος του Νεστορίου προτίµησε
να αναβάλει την απόφασή του, επιδιώκοντας κάποιον συµβιβασµό. Σταδιακώς ο Ειρηναίος, από εκπρόσωπος
του αυτοκράτορα και όργανο ελέγχου
τηρήσεως της νοµιµότητας στην Έφεσο, µετετράπη σε συνήγορο της µιας
πλευράς και εν τέλει σε κατηγορούµενο. Το 435 ο Θεοδόσιος εξέδωσε την
οριστική κατά του Νεστορίου απόφαση.
Η τύχη του Ειρηναίου, όπως και του
πρεσβυτέρου Φωτίου, ήταν παρόµοια.
Καθαιρέθηκε από το αξίωµα του κόµη,
η περιουσία του δηµεύθηκε και ο ίδιος
ακολούθησε τον δρόµο της εξορίας, η
οποία κατά τα πρακτικά της ληστρικής
συνόδου (449) διήρκεσε περί τα 12 έτη.
Μάλλον το 447, αν και δίγαµος, χειροτονήθηκε επίσκοπος Τύρου από τον
∆όµνο Αντιοχείας υπό τις επιδοκιµασίες των εκκλησιών του Πόντου και της
Παλαιστίνης. Ο ∆όµνος γνωστοποίησε
τη χειροτονία του στον Πρόκλο Κωνσταντινουπόλεως (Θεοδώρητος Κύρου,
Επιστολή ΡΙ΄, PG 83:1304-1305). Ο
πρωθυπουργός ευνούχος Χρυσάφιος, ο
αρχιµανδρίτης Ευτυχής και ο ∆ιόσκουρος Αλεξανδρείας πίεσαν τον ∆όµνο να
προβεί σε καθαίρεση του Ειρηναίου,
λόγω της προηγούµενης φιλονεστοριανικής δράσης του, χρησιµοποιώντας
την πρόφαση της διγαµίας. Ο ∆όµνος
ζήτησε τη συµβουλή του Θεοδώρητου
Κύρου, ο οποίος υπερασπίστηκε την
κανονικότητας της εκλογής του Ειρηναίου, απαριθµώντας µια σειρά προηγούµενων αντίστοιχων χειροτονιών
διγάµων (Θεοδώρητος Κύρου, Επιστολή
ΡΙ΄, PG 83:1304-1305).
Η επισκοπική θητεία του Ειρηναίου
δεν κράτησε πολύ. Το αυτοκρατορικό
διάταγµα του 448 (ACO Ι.1.4, σ. 66335) προβλέπει την καταδίκη του νεστοριανού Πορφυρίου, νέα καταδίκη του
Ειρηναίου, για τη νεστοριανική δράση
τους και διατάσσει την καύση των νεστοριανικών συγγραµµάτων. Το διάταγµα
κατατάσσει τον Ειρηναίο στους ζηλωτές
του νεστοριανισµού και λαµβάνει θέση
περί της αντικανονικότητας της χειροτονίας του λόγω του κωλύµατος της διγαµίας. Στο διατακτικό του περιέχεται
προσταγή καθαιρέσεως του Ειρηναίου
και εκβολής του από την Εκκλησία της

Τύρου. ∆ιατάσσεται επίσης να αποσυρθεί «ἡσυχάζων» στην ιδιαίτερή του
πατρίδα (ACO Ι.1. 4, σ. 6628-33). Η
µετοχή 'ἡσυχάζων' παραπέµπει στο διάταγµα του 379, το οποίο προβλέπει την
ποινή του διηνεκούς εφησυχασµού για
τους χαρακτηρισθέντες από το κράτος
ως αιρετικούς. Συνεπώς, για την πολιτεία ο Ειρηναίος ανήκε στην κατηγορία
των αιρετικών. Η ληστρική σύνοδος
(449) επικύρωσε την καθαίρεσή του
και τον αναθεµάτισε (PG 86:2448). H
∆΄ Οικουµενική σύνοδος (451) δεν τον
συµπεριέλαβε στους καταδικασθέντες
από τη ληστρική σύνοδο, τους οποίους
αποκατέστησε. Πιθανολογείται ότι είχε
προηγηθεί ο θάνατός του.
Από επιστολή του Θεοδωρήτου προς τον
ίδιο τον Ειρηναίο, πληροφορούµαστε
ότι πράγµατι τα κηρύγµατά του ως επισκόπου Τύρου περιείχαν νεστοριανικές
διδασκαλίες. Ο Θεοδώρητος αναφέρεται
στις συστάσεις του Ειρηναίου να αποφεύγεται τόσον ο όρος 'Θεοτόκος' όσο
και ο όρος 'ἀνθρωποτόκος'. Μάλιστα,
ο Θεοδώρητος απευθυνόµενος στον Ειρηναίο του λέγει: «ἑτέροις δὲ ὀνόµασι
τὴν τούτου διανοίαν παρεδήλωσας»,
υπαινισσόµενος τον όρο 'Χριστοτόκος'
(Θεοδώρητος Κύρου, Επιστολή ΙΣτ΄,
PG 83:1193B). O Θεοδώρητος στις
επιστολές του προς τον Ειρηναίο είναι
εγκωµιαστικός (Επιστολές 3, 12, 16
και 33). Αντιθέτως, ο Ειρηναίος, όπως
φαίνεται από τα σωζοµενα αποσπάσµατα
του έργου του Τραγωδία, επικρίνει τον
Θεοδώρητο, διότι υιοθέτησε µετριοπαθή στάση απέναντι στην καταδίκη
του κοινού τους φίλου Νεστορίου [βλ.
M. Wagner, "A chapter in Byzantine
Epistolography the Letters of Theodoret
of Cyrus", DOP 4 (1948) 128, υποσ.
43]. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι
η Τραγωδία συνεγράφη κατά τον χρόνο
της δωδεκαετούς εξορίας του υπό τη
συναισθηµατική φόρτιση και το βάρος
της κατάρρευσης των αγώνων του υπέρ
του Νεστορίου. Το περιεχόµενο των
επιστολών του Θεοδώρητου µας πείθει
ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών αναθερµάνθηκαν µετά την επισκοποίηση
του Ειρηναίου.
Από την Τραγωδία σώζονται ορισµένα
αποσπάσµατα σε κακή λατινική µετάφραση (Synodikon adversus Tragoedian
Irinaei, PG 84:548-843). Στη συριακή
το έργο έφερε τον τίτλο «Βιβλία πέντε εκκλησιαστικής ιστορίας περί του διωγµού
του αγίου Νεστορίου και πάντων των
συµβάντων κατ’ εκείνον τον χρόνον».
Eπίσης σώζεται και η αναφορά που απέστειλε στους Ανατολικούς επισκόπους
µε τα διαµειφθέντα κατά την αυτοκρατορική δίκη περί τη νοµιµότητα της καταδίκης του Νεστορίου (ACO I.1.5, σ.
1356-13635, PG 84:613-616). Στην
παραπάνω αναφορά δίδεται συνοπτικώς
η επιχειρηµατολογία που ανέπτυξε ο
Ειρηναίος ενώπιον του αυτοκράτορα.
Στα συγγράµµατα του Ειρηναίου συγκαταλέγεται και η Πραγµατεία ή Βιβλίο
του Ηρακλείδη, σωζόµενο σε συριακό
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χειρόγραφο, (βλ. αγγλική µετάφραση
G. Driver – L. Hodgson, Nestorius, The
Bazaar of Heracleides, Oxford 1925).
Μέχρι πρότινος η πατρότητα του έργου
αποδιδόταν στον Νεστόριο ή άγνωστο
συγγραφέα. Πρόσφατη έρευνά µας έχει
αποδείξει ότι ο συγγραφέας του Βιβλίου
του Ηρακλείδη είναι ο Ειρηναίος. Το έργο
αυτό σώζεται σε συριακό χειρόγραφο,
έχει συµπιληµατικό χαρακτήρα, περιέχει αποσπάσµατα από την Τραγωδία και
από έτερο έργο του ιδίου συγγραφέα,
αναλυτική περιγραφή των επιχειρηµάτων του Ειρηναίου, που απαντούν
στην προαναφερεθείσα αναφορά του
προς τους Ανατολικούς, αυτοβιογραφικά
στοιχεία που ταιριάζουν µε τον βίο του
και µετριοπαθέστερες του Νεστορίου
χριστολογικές θέσεις που ταυτίζονται µε
του Ειρηναίου. Οι κάτοικοι της Τύρου
είχαν την προσωνυµία «Ηρακλείδες».
Έτσι συνδέεται το όνοµα του Ειρηναίου,
ως επισκόπου Τύρου µε το ψευδώνυµο
«Ηρακλείδης». Το βιβλίο, εν είδει απολογίας του Νεστορίου, έχει τη µορφή
διαλόγου, µεταξύ του Νεστορίου και
του συγγραφέα, ο οποίος καλείται κατά
τη λατινική φωνολογική µεταγραφή του
συριακού πρωτοτύπου "Soperyânos".
Η άποψη ότι το δεύτερο πρόσωπο του
διαλόγου είναι ένας Αιγύπτιος ονόµατι
Σωφρόνιος, κατά εσφαλµένη ανάγνωση
της λέξης "Soperyânos" δεν ευσταθεί. Η
λέξη οµοιάζει µε τον υπερθετικό βαθµό
του λατινικού επιθέτου 'superus' και δεν
αποκλείεται να σηµαίνει «µεγαλοπρεπέστατος», τίτλος τιµής που ανήκε στον
Ειρηναίο πριν από την πρώτη καταδίκη
του.
ΕΙΡ.ΧΡ.
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3. Ο Παπαµιχαήλ, µητρ. Σάµου και
Ικαρίας (1926-1963). Ο µητροπολίτης

Σάµου και Ικαρίας Ειρηναίος Παπαµιχαήλ γεννήθηκε το 1878 στο Κατιρλί της
Βιθυνίας Μικράς Ασίας, µια κωµόπολη
στην ανατολική παραλία της Προποντίδος, απέναντι από τα Πριγκηπόννησα,
που κάηκε ολοσχερώς από τους Τούρκους κατά τη Μικρασιατική καταστροφή
του 1922. Ήταν γιος, εγγονός και δισέγγονος ιερέων, και έτσι έλαβε εκκλησιαστική παιδεία, και εντρύφησε από νωρίς
στην εκκλησιαστική µουσική, την οποία
υπηρέτησε µε µοναδικό τρόπο, µέχρι
το τέλος της ζωής του. Τις εγκύκλιες
σπουδές πραγµατοποίησε στην πατρίδα του, και το 1898 εισήλθε, κατόπιν

