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Αρέθας Καισαρείας. Βίος. O Αρέ-
θας αρχιεπίσκοπος Καισαρείας υπήρξε 
ένας από τους επιφανέστερους λογίους 
της μεσοβυζαντινής περιόδου. Γεννήθη-
κε περί το 850 στην Πάτρα της Πελο-
πονήσσου. Υπήρξε γόνος πολυμελούς 
ευκατάστατης αλλά και ευσεβούς οικογέ-
νειας των Πατρών της Πελοποννήσου, 
όπου και έλαβε τα πρώτα εναύσματα 
της αρχαίας κλασικής παιδείας. Σε νε-
αρή ηλικία, και πάντως πριν από το 
886, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, 
καθώς ο ίδιος μας πληροφορεί ότι ο 
Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών (867-886) 
υπήρξε υποστηρικτής και ευεργέτης του. 
Θεωρείται μαθητής του Φωτίου παρά τη 
μη ύπαρξη ρητής μαρτυρίας. Το βέβαιο 
είναι ότι χειροτονήθηκε διάκονος το 
895, λαμβάνοντας και το οφίκιο του 
αρχιδιακόνου. Κατά την περίοδο της 
διακονίας του εντρύφησε ιδιαίτερα στη 
μελέτη των πλατωνικών συγγραμμάτων. 
Το 901 μετά την ανάρρηση του Νικο-
λάου του Μυστικού στον πατριαρχικό 
θρόνο, ο Αρέθας εξελέγη αρχιεπίσκο-
πος Καισαρείας. Ο θάνατός του τοπο-
θετείται μετά το 932. 
Ως αρχιεπίσκοπος Καισαρείας, φίλος 
του Νικολάου του Μυστικού και πρω-
τοκαθεδρεύων της συνόδου, διέμενε 
ως επί το πλείστον στην Κωνσταντι-
νούπολη, και έπαιζε ενεργό ρόλο στα 
εκκλησιαστικά δρώμενα της εποχής. Η 
ανάμειξή του στο ζήτημα της τετραγαμίας 
του Λέοντος διέλυσε τη φιλία του με τον 
Πατριάρχη Νικόλαο, τον οδήγησε σε 
αρχική σύγκρουση με τον αυτοκράτορα 
και στην απομάκρυνση από την Κων-
σταντινούπολη. Οι σχέσεις του όμως 
με τον Λέοντα αποκαταστάθηκαν σύ-
ντομα. Ο Αρέθας επανήλθε στην Κων-
σταντινούπολη και τάχθηκε στο πλευρό 
του νέου Πατριάρχη Ευθυμίου. Όταν 
ο Νικόλαος ο Μυστικός ανακατέλαβε 
τον πατριαρχικό θρόνο, επιδίωξε να 
αναθεματίσει τον Αρέθα και όσους επι-
σκόπους είχαν σταθεί στο πλευρό του 
Ευθυμίου. Όμως, τελικώς δεν πραγ-
ματοποιήθηκε ο αναθεματισμός, λόγω 
των αντιρρήσεων του περιβάλλοντος του 
Νικολάου αλλά και της σθεναρής αντί-
δρασης του Αρέθα. Με την πραγματεία 
του  Ἔλεγχος τῆς τῶν ἀρχιερέων μιαιοφο-
νίας υπεραμύνθηκε των αφορισθέντων 
με ισχυρή επιχειρηματολογία. Η έχθρα 
μεταξύ των δύο ανδρών εξακολούθη-
σε και μετά τον θάνατο του Ευθυμίου 
(917) μέχρι το 921, οπότε συντάχθηκε 
ο κατευναστικός του εκκλησιαστικού 
σάλου Τόμος της Ενώσεως. Μετά τον 
θάνατο του Νικολάου (925), ο Αρέθας 
ως πολιός και έμπειρος ποιμενάρχης, 
παρέχει τις σοφές συμβουλές του σε 
θέματα κανονικού δικαίου και διαδρα-
ματίζει σημαίνοντα ρόλο στη λήψη των 
συνοδικών αποφάσεων. 
Ο Αρέθας αξιοποιήθηκε και σε θέματα 
πολιτικής διπλωματίας. Ο Λέων, πριν 
ανακύψει το ζήτημα της τετραγαμίας, του 
είχε αναθέσει πολιτική αποστολή στην 
Αίγυπτο και τη Συρία. Στον διάδοχο 
του Λέοντα, Αλέξανδρο (912-913), ο 

λόγιος ιεράρχης ήσκησε αδιάλλακτη και 
δριμεία πολεμική. Αντιθέτως, απέναντι 
στον Ρωμανό Λεκαπηνό επέδειξε μεγά-
λη φιλία και αφοσίωση. Ο Ρωμανός του 
ανέθεσε τη διαπραγμάτευση δογματι-
κών και πολιτικών ζητημάτων με τους 
Σαρακηνούς. Ο Αρέθας μάλιστα ήταν 
εκείνος που συνομολόγησε ειρήνη με 
τον αμηρά της Δαμασκού.
Ο Αρέθας είχε πολλούς φίλους μεταξύ 
των οποίων και οι μάγιστροι Στέφανος 
και Κοσμάς, καθώς και ο Γρηγόριος 
Εφέσου. Δεν έλειψαν όμως και αρκετοί 
εχθροί, μεταξύ των οποίων ο βασιλέας 
Αλέξανδρος, ο συμβασιλέας του Λε-
καπηνού Κωνσταντίνος και η βασιλο-
μήτωρ Ζωή, ο Αναστάσιος Τραυλός, ο 
Λέων Χοιροσφάκτης και ο Νικόλαος 
Ξυλομαχαίρης. Ο Συμβάτιος, ο Νικό-
λαος Μυστικός και ο αυτοκράτορας Λέ-
ων συγκαταλέγονται στα πρόσωπα με 
τα οποία συνδεόταν φιλικά, αν και οι 
σχέσεις τους στιγματίστηκαν και από 
περιόδους εχθρότητας. 
Υπήρξε διδάσκαλος του Νικήτα Δαυίδ 
Παφλαγόνος, ο οποίος δεν πρέπει να 
συγχέεται με τον ομώνυμο εχθρό του 
Φωτίου. Μαθητής του ήταν και κάποιος 
Ιωάννης, στον οποίον απευθύνει επι-
στολή γραμματικού περιεχομένου. 
Τη μεγάλη του φήμη ως φιλολόγου ο 
Αρέθας οφείλει στις βιβλιογραφικές 
του εργασίες. Παρά το γεγονός ότι δεν 
υπήρξε ιδιαίτερα πρωτότυπος στις συγ-
γραφές του, η πολυμάθεια και η πολυμέ-
ρεια της μορφώσεώς του είναι εμφανείς 
στο συγγραφικό του έργο.
Έργα Θεολογικά: 
1. Ερμηνευτικά.
α) Ἐκ τῶν Ἀνδρέα τῷ μακαριωτάτῳ 
ἀρχιεπισκόπῳ Καισαρείας Καππαδοκίας εἰς 
τὴν Ἀποκάλυψιν πεπονημένων θεαρέστως 
σύνοψις σχολικὴ παρατεθεῖσα ὑπὸ Ἀρέθα 
ἀναξίου ἐπισκόπου Καισαρείας Καππαδο-
κίας. Ερμηνευτικό πόνημα εξέχουσας 
σημασίας που συντάχθηκε επί της αρχι-
επισκοπίας του και μάλιστα μετά την 9η 
Ιουνίου του 913, ημερομηνία θανάτου 
του βασιλέως Αλεξάνδρου. Πρόκειται 
για συγκερασμό σχολίων στην Αποκά-
λυψη του Οικουμενίου, του προκατόχου 
του Ανδρέα Καισαρείας και του ιδίου 
του Αρέθα. Ο Donatus το συμπεριέλαβε 
στην έκδοση του σχετικού Υπομνήματος 
του Οικουμενίου (1532). Το 1840 επα-
νεκδόθηκε από τον Gramer στον VIII 
τόμο τοῦ έργου Catena Patrum Graecorum 
in Novum Testamentum και μετατυπώθη-
κε στην PG 106:493-785.
β) Ἑρμηνεία εἰς τὰ ἐπίλοιπα τοῦ α΄ 
ψαλμοῦ. Ομιλία προς συμπλήρωση 
της αντίστοιχης ερμηνευτικής ομιλίας 
του Μ. Βασιλείου. Αρχικώς δημοσι-
εύθηκε από τον J. Compernass, "Ζwei 
Psalmenhomilien des Arethas von 
Kaisareia", Studi Bizantini e neoellenici 
3 (1931) 10-16 και μόλις το 1968 εκ-
δόθηκε σε κριτικό κείμενο από τον L. 
G. Westerink (Arethae scripta minora, 
[Bibliotheca scriptorum Graecorum et 
Romanorum Teubneriana], τ. I, Lipsiae: 
Teubner 1968, σ. 19-29).

γ) Εἰς τὸν λε΄ ψαλμόν. Kηρυγματική 
ομιλία, που δημοσιεύθηκε από τον J. 
Compernass ("Ζwei Psalmenhomilien 
des Arethas von Kaisareia", Studi 
Bizantini e neoellenici 3 (1931) 16-26 
και σε κριτικό κείμενο από τον L. G. 
Westerink, (ό.π., τ. I, σ. 30-46).
δ) Ἀπορίαι περὶ τῶν ἱστορουμένων τινῶν 
ὑπὸ Μωυσέως. Πραγματεύεται το γεγονός 
της παραθεώρησης της προφητείας του 
Ιακώβ περί της προέλευσης των ηγετών 
του Ισραήλ από τη φυλή του Ιούδα, η 
οποία εκπληρώθηκε όταν ο Μωυσής 
επέλεξε τον Ιησού του Ναυή ως διά-
δοχό του (βλ. L. G. Westerink, ό.π., τ. 
I, σ. 327-330).
ε) Ἀπορία, τί βούλεται δηλοῦν ὁ προφήτης 
Δαυὶδ διὰ τοῦ "Καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ 
πόκον". Ερμηνευτική προσέγγιση του 
6ου στίχου του 71ου Ψαλμού (βλ. L. G. 
Westerink, ό.π., τ. I, σ. 331-332).
2. Σχόλια ιερών κειμένων.
α) Εἰς τοὺς Ψαλμοὺς (ανέκδοτα).
β) Εἰς τὰς παροιμίας (A. Mai, Nova 
Patrum bibliotheca, τ. 7,2, σ. 81).
γ) Εἰς τὰς ἐπιστολὰς τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου (K. Staab, Paulus Kommentare aus 
der griechischen Kirche, Münster 1933, 
σ. 653-661).
δ) Εἰς τὰς καθολικὰς ἐπιστολὰς (K. Staab, 
"Die griechischen Katen-Kommentare 
zu den Katholischen Briefen", Biblica 
5 (1924) 296-353). Ο Staab αγνοεί 
σχόλιο των H. Leitzman – G. Karo, 
"Catalogum graecorum catalogus", 
Königliche  Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Gottigen 3 (1902) 597.
3. Δογματικά.
α) Πρὸς τὸν ἐν Δαμασκῷ ἀμηρᾶν, 
προτροπῇ  Ῥωμανοῦ βασιλέως, (μεταξύ 
920-922). Απλοϊκή ανασκευή των μω-
αμεθανικών δοξασιών, συνταχθείσα 
κατά προτροπή του Ρωμανού Α΄ του 
Λεκαπηνού. Η πρώτη δημοσίευσή της 
έλαβε χώρα από τον J. Compernass 
(Denkmaler der grieschiesen Volkssprache, 
τ. Ι, Βόννη 1913, σ. 1-9). Επανεκδόθη-
κε από την P. Karlin-Hayter (Byzantion 
29-30 (1959-1960) 293-302). Έχει 
μεταφραστεί στη ρωσική από τον Popon 
(1892) και στη γαλλική από τον Α. Abel 
το 1954 (Byzantion 24 (1954) 355-
370), και εκδόθηκε σε κριτικό κείμενο 
από τον L.G. Westerink (ό.π., τ. I, σ. 
233-245).
β) Πρὸς τὴν ὑπὸ τῶν Ἀρμενίων γραφεῖσαν 
ἐπιστολὴν (920). Αποτελεί απόκριση σε 
δογματικά ερωτήματα των Αρμενίων. 
Εκδόθηκε από τον Α. Παπαδόπουλο-Κε-
ραμέα (Monumenta Graeca et Latina ad 
historiam Photii pertinentia, I, Πετρού-
πολις 1899, σ. 36-46) και σε κριτικό 
κείμενο από τον L. G. Westerink (ό.π., 
τ. I, σ. 47-58).
γ) Νικολάῳ ἀσικρήτις τῷ τοῦ Γαβριήλ, 
πρὸς εἰκονομάχους. Αντιρρητική πραγ-
ματεία κατά των εικονομάχων (βλ. L.G. 
Westerink, ό.π., τ. I, σ. 75-81).
δ) Ἰουλιανοῦ ἐκ τῶν κατὰ τῶν ἁγίων 
εὐαγγελίων τοῦ Χριστοῦ λήρων καὶ τούτων 
ἀνατροπή. Ανασκευή αποσπασμάτων του 
Κατὰ Γαλιλαίου έργου του αυτοκράτορα 

Ιουλιανού. Της κριτικής έκδοσης του 
έργου αυτού (L.G. Westerink, ό.π., σ. 
221-225) προηγήθηκε η έκδοση των 
J. Bidez – F. Cumont ("Recherches 
sur la tradition manuscrite des lettres 
de l᾽ empereuer Julien", Memoires de 
l᾽Academie Royal Belgique 57 (1898) 
135-138).
ε) Τοῖς ἀπειθέσιν ἐκ τῆς παρακοπῆς 
Ἰουδαίοις ἐν διαλέξεως τύπῳ. Το θέμα 
αναπτύσσεται με αγιογραφική κυρίως 
θεμελίωση (βλ. L.G. Westerink, ό.π., 
τ. I, σ. 271-278).
στ) Πρὸς τὸ ὑπὸ τοῦ δυσσεβοῦς Λουκιανοῦ 
λήρημα, ὡς φθονερόν ἐστι τὸ θεῖον και 
Πρὸς τὸν αὐτὸν περὶ ἑτέρων ληρημάτων. 
Δύο δοκίμια που απαντούν σε θέσεις 
του Λουκιανού. Βλ. L.G. Westerink, ό.π., 
τ. I, σ. 333-336 και 337-339. 
ζ) Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης ἐκ τοῦ 
εἰς τὸν θαυματουργὸν Γρηγόριον βίον. 
Ἐπίσκεψις τῶν ἐν τῇ συγκρίσει ταύτῃ. 
Πραγματεία επί αποσπάσματος λόγου 
του Γρηγορίου Νύσσης με θέμα τον 
πειρασμό του Ιωσήφ από τη σύζυγο 
του Πετεφρή. Εκδόθηκε αρχικώς από 
τον J. Compernass, στο Didaskaleion 2 
(1913) 96-97 και σε κριτικό κείμενο 
από τον L.G. Westerink (ό.π., τ. I, σ. 
282-284).
η) Σύμβολον πίστεως ἐπιδοθὲν ἐπὶ τῇ τῆς 
ἐπισκοπῆς αὐτοῦ προχειρίσει. Μεγάλης 
σπουδαιότητας ομολογία πίστεως που 
εκφωνήθηκε κατά τη χειροτονία του σε 
αρχιεπίσκοπο (903) με διάχυτη την 
πρόθεσή του να διαλύσει κάθε σκια από 
την κατηγορία επί αθεΐα, την οποία είχε 
παλαιότερα εξαπολύσει εναντίον του ο 
Ξυλομαχαίρης. Η πρώτη έκδοση του 
κειμένου συνοδευόμενη από υπόμνημα 
και αγγλική μετάφραση, έλαβε χώρα 
από τους R. J. Jenkins – B. Laurdas – C. 
A. Mango, "Nine orations of Arethas 
of cod. Marc. gr. 524", BZ 47 (1954) 
25-28. Ακολούθησε η κριτική έκδοση 
του κειμένου από τον L.G. Westerink 
(Arethae scripta minora, [Bibliotheca 
scriptorum Graecorum et Romanorum 
Teubneriana], τ. II, Lipsiae: Teubner 
1972, σ. 17-22).
4. Λόγοι.
α) Ἐκφώνησις Λέοντι τῷ εὐσεβεῖ βασι-
λεῖ ἐπὶ τῇ χειροτονία Νικολάου τοῦ 
ἁγιωτάτου πατριάρχου· ᾠκονόμηται δὲ 
ὡς ἀποσχεδιασθεῖσα. Εκφωνήθηκε το 
901 κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας 
και αποτελεί εγκώμιο του αυτοκράτορα 
προς τον νεοχειροτονηθέντα πατριάρχη. 
Εκδόθηκε από τους R.J. Jenkins – B. 
Laurdas – C.A. Mango, "Nine orations 
of Arethas of cod. Marc. gr. 524", BZ 
47 (1954) 17-20. Ακολούθησε η κρι-
τική έκδοση του κειμένου από τον L.G. 
Westerink, ό.π., τ. IΙ, σ. 1-6.
β) Ἐπιβατήριος ἐπὶ τοῖς τιμίοις λειψάνοις 
Λαζάρου, ἃ Λέων ὁ φιλόχριστος βασιλεὺς 
ἐκ Κύπρου μετήνεγκεν. Εκφωνήθηκε πι-
θανόν στις 17 Οκτωβρίου 901 στον ναό 
της του Θεού Σοφίας ημέρα της ανακο-
μιδής των λειψάνων τοῦ αγίου Λαζάρου. 
Εκδόθηκε από τους R.J. Jenkins – B. 
Laurdas – C.A. Mango, "Nine orations 
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of Arethas of cod. Marc. gr. 524", BZ 
47 (1954) 20-22 και ακολούθως σε 
κριτική έκδοση από τον L.G. Westerink, 
ό.π., τ. IΙ, σ. 7-10.
γ) Ἔκφρασις πομπῆς ἱερᾶς ἣν Λέων ὁ 
εὐσεβὴς βασιλεὺς ἐπὶ τοῖς τιμίοις λειψά-
νοις πεποίηται Λαζάρου τοῦ Χριστοῦ φίλου, 
ὅτε πρώτως αὐτὰ ἐκ Κύπρου μετήνεγκεν. 
Εκφωνήθηκε πιθανότατα στις 4 Μαΐου 
902, ενώπιον του αυτοκράτορα, της ιε-
ράς συνόδου και πλήθους λαού κατά τα 
εγκαίνια του ναού του Αγίου Λαζάρου. 
Στον λόγο αυτό εμπεριέχονται αξιόλογες 
τοπογραφικές πληροφορίες και ιστορι-
κές ειδήσεις. Εκδόθηκε από τους R.J. 
Jenkins – B. Laurdas – C.A. Mango, 
"Nine orations of Arethas of cod. Marc. 
gr. 524", BZ 47 (1954) 22-25 και ακο-
λούθως σε κριτική έκδοση από τον L.G. 
Westerink, ό.π., τ. IΙ, σ. 11-16.
δ) Δημηγορία ἐπιτραπέζιος ὑπὸ παρουσίᾳ 
Λέοντος τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως. Πιθανώς 
ο εγκωμιαστικός αυτός λόγος εκφω-
νήθηκε το 902 σε κάποια αυτοκρατο-
ρική επέτειο. Εκδόθηκε από τους R.J. 
Jenkins – B. Laurdas – C.A. Mango, 
"Nine orations of Arethas of cod. Marc. 
gr. 524", BZ 47 (1954) 28-32 και ακο-
λούθως σε κριτική έκδοση από τον L.G. 
Westerink, ό.π., τ. IΙ, σ. 23-30.
ε) Δημηγορία ἐπιτραπέζιος ὑπὸ παρουσίᾳ 
Λέοντος βασιλέως. Εκφωνήθηκε το φθι-
νόπωρο του 901. Εκδόθηκε από τους 
R.J. Jenkins – B. Laurdas – C.A. Mango, 
"Nine orations of Arethas of cod. Marc. 
gr. 524", BZ 47 (1954) 32-34 και ακο-
λούθως σε κριτική έκδοση από τον L.G. 
Westerink, ό.π., τ. IΙ, σ. 31-34.
στ) Δημηγορία ἐπιτραπέζιος τῇ ἡμέρᾳ τῶν 
ἁγίων φώτων, ἐν τοῖς ιθ΄ ἀκουβίτοις. Εκ-
φωνήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 901 κατά 
τη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε κα-
τά το έθος ο αυτοκράτορας στον πατρι-
άρχη και στα μέλη της ιεράς συνόδου. 
Εκδόθηκε από τους R.J. Jenkins – B. 
Laurdas – C.A. Mango, "Nine orations 
of Arethas of cod. Marc. gr. 524", BZ 
47 (1954) 34-36 και ακολούθως σε 
κριτική έκδοση από τον L.G. Westerink, 
ό.π., τ. IΙ, σ. 35-38.
ζ) Δημηγορία ἐπιτραπέζιος ὑπὸ παρουσίᾳ 
Λέοντος τοῦ βασιλέως τῇ ἀναμνήσει τῆς 
πατριαρχικῆς ἀναβάσεως Νικολάου πατρι-
άρχου. Εκφωνήθηκε στο Πατριαρχείο 
στις 14 Φεβρουαρίου 902 την Κυριακή 
της Ορθοδοξίας. Εκδόθηκε από τους 
R.J. Jenkins – B. Laurdas – C.A. Mango, 
"Nine orations of Arethas of cod. Marc. 
gr. 524", BZ 47 (1954) 36-37 και ακο-
λούθως σε κριτική έκδοση από τον L.G. 
Westerink, ό.π., τ. IΙ, σ. 39-42.
η) Δημηγορία ἐπιτραπέζιος τῇ ἑορτῇ Ἠλιοῦ 
τοῦ προφήτου, Λέοντος ἑστιῶντος ἡμᾶς τοῖς 
ἑαυτοῦ σώστροις· δεύτερος οὗτος λόγος τῆς 
κατ᾽ ἀρχὴν δημηγορίας ἐλέχθη, ἐτάγη δὲ 
ὧδε. Ο Λόγος αυτός εκφωνήθηκε στις 
20 Ιανουαρίου 886 εις ανάμνηση του 
γεγονότος της συμφιλιώσεως του πατέρα 
του Βασιλείου Α΄ και του Λέοντος ΣΤ΄. 
Εκδόθηκε από τους R. J. Jenkins – B. 
Laurdas – C.A. Mango, "Nine orations 

of Arethas of cod. Marc. gr. 524", BZ 
47 (1954) 38-40 και ακολούθως σε 
κριτική έκδοση από τον L.G. Westerink, 
ό.π., τ. IΙ, σ. 43-48.
θ) Τῷ αὐτῷ μετὰ ἑστίασιν τραχέσιν 
ἐφορμήσαντι λόγοις. Απόσπασμα απο-
λογίας του Αρέθα προς στον Λέοντα 
Στ΄. Ο Κουγέας την τοποθετεί χρονικά 
στις 2 Φεβρουαρίου 907 ενώ οι R.J. 
Jenkins – B. Laourdas μετά την επάνοδο 
του Αρέθα από την εξορία (Ελληνικά 
14 (1955) 333). Εκδόθηκε σε κριτικό 
υπόμνημα από τον L.G. Westerink, ό.π., 
τ. ΙΙ, σ. 112.
ι) Ἐπιτάφιος εἰς Εὐθύμιον τὸν ἁγιώτατον 
πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. Εκφω-
νήθηκε περί το 920 στη μονή Ψαμμα-
θίων στην ανακομιδή των λειψάνων 
του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
Ευθυμίου. Εκδόθηκε από τον Α. Παπα-

δόπουλο–Κεραμέα (Monumenta Graeca 
et Latina ad historiam Photii patriarchae 
pertinentia, I, Πετρούπολις 1899, σ. 
26-35) και ακολούθως από τον L.G. 
Westerink, ό.π., τ. Ι, σ. 83-93.
ια) Κοσμᾷ μαγίστρῳ παραμυθητικὸς ἐπὶ 
γαμβρῷ τεθνηκότι. Παραμυθητικός λόγος 
στον μάγιστρο Κοσμά λόγω του θανάτου 
του γαμβρού του. Εκδόθηκε από τον 
L.G. Westerink, ό.π., τ. Ι, σ. 213-215.
ιβ) Στεφάνῳ ἐπὶ τοῦ κανικλείου, 
παραμυθητικὸς ἐπὶ τελευτῇ μητρός. Τον 
λόγο σε κριτικό κείμενο εξέδοσε ο L.G. 
Westerink, ό.π., τ. Ι, σ. 216-220.
ιγ) Ῥωμανῷ βασιλεῖ. Σύντομος λόγος 
όπου ο Αρέθας συγχαίρει τον αυτοκρά-
τορα Ρωμανό Α΄ για τη σύναψη ειρήνης 
μετά των Βουλγάρων καθώς και για τον 
γάμο της εγγονής του Μαρίας με τον 
νεαρό τσάρο της Βουλγαρίας Πέτρο. 

Εκδόθηκε από τον Α. Παπαδόπουλο- 
Κεραμέα (Varia Graeca sacra, Πετρούπο-
λις 1909, σ. 269-270) και μετέπειτα σε 
κριτικό κείμενο από τον L.G. Westerink, 
(ό.π., τ. Ι, σ. 265-266).
ιδ) Ἀπολογία τῆς πρὸ τούτων ἐνστάσεως 
καὶ τῆς αὖθις ἀναχωρήσεως. Προσχέδιο 
λόγου. Εκδόθηκε από την P. Karlin–
Hayter στο Byzantion 31 (1961) 279-
299 και σε κριτικό υπόμνημα από τον 
L.G. Westerink, ό.π., τ. I, σ. 1-12.
ιε) Ἀπολογία περὶ τῶν αὐτῶν τοῖς 
ἐπισκόποις. Χρονολογείται μεταξύ 907 
και 912. Εκφωνήθηκε ενώπιον του Πα-
τριάρχη Ευθυμίου και της περί αυτόν 
ιεράς συνόδου κατά την εορτή του αγίου 
Μιχαήλ. Στον λόγο του αυτό ο Αρέθας 
απολογείται για τη στάση του στο ζήτη-
μα της τετραγαμίας του αυτοκράτορα. 
Εκδόθηκε από την P. Karlin–Hayter 
Byzantion 31 (1961) 299-307 με αγ-
γλική μετάφραση και σε κριτικό υπό-
μνημα από τον L.G. Westerink, ό.π., τ. 
I, σ. 13-18.
ιστ) Θωμᾷ πατρικίῳ περὶ ἡμῶν δῆθεν 
ἐπαποροῦντι, πῶς φημὶ κατὰ ἄγνοιαν 
τὰ πρὶν περὶ τῶν προκειμένων δόξαντα 
ποιῆσαι, ἄνθρωπος σοφὸς καὶ ἀρχιερεὺς 
ὤν. Χρονολογείται μετά τον Φεβρουάριο 
του 907 και στον λόγο αυτό ο Αρέθας 
εξηγεί τους λόγους μεταστροφής του στο 
ζήτημα της τετραγαμίας. Εκδόθηκε σε 
κριτικό κείμενο από τον L.G. Westerink, 
(ό.π., τ. Ι, σ. 178-183).
ιζ) Πρὸς τοὺς συκοφαντοῦντας ἡμᾶς πο-
λυγαμίαν κηρύσσειν. Χρονολογείται κατά 
την περίοδο της βασιλείας του Αλεξάν-
δρου (912-913) ή λίγο μετά τον θάνατό 
του. Εκδόθηκε από την P. Karlin–Hayter 
Byzantion 32 (1962) 121-125 και 
σε κριτικό υπόμνημα από τον L.G. 
Westerink, ό.π., τ. I, σ. 114-116.
ιη) Ἀπολογητικός. Οὗτος ἐκπεφώνηται 
ὁπηνίκα ἐκ πλαστογραφίας ἔγκλημα ἐπῆγον 
αὐτῷ πρὸς τυραννίδα κατὰ Πελοπόννησον 
δι᾽ ἐπιστολῆς ὑπαλείφειν. Χρονολογεί-
ται σε διάστημα που δεν απέχει πολύ 
από το έτος συγγραφής του Τόμου της 
Ενώσεως (921). Ο Αρέθας απολογείται 
στην κατηγορία ότι μέσω των επιστο-
λών του υποκινούσε ανταρσία κατά του 
Κωνσταντίνου Ζ΄ του Πορφυρογέννητου 
στην Πελοπόννησο. Εκδόθηκε από τον 
M. A. Sangin στο Vizantiskij Vremennik 
26 (1947) 250-254 και ακολούθως 
από τον L.G. Westerink, ό.π., τ. I, σ. 
227-232.
ιθ) Ἐγκώμιον εἰς τοὺς ἁγίους ὁμολογητὰς 
Γουρίαν, Σαμωνᾶν καὶ Ἄβιβον. Το ελληνικό 
κείμενο εκδόθηκε από τον τον Α. Παπα-
δόπουλο-Κεραμέα (Monumenta Graeca 
et Latina ad historiam Photii patriarchae 
pertinentia, I, Πετρούπολις 1899, σ. 
26 κ.ε.) και μετέπειτα από τους O. Von 
Gebhardt – E. Von Dobschutz, "Die 
akten der edessenischen Bekenner", 
Texte und Untersuchungen 37.2 (1911) 
210-212. Επί τη βάσει της προαναφερ-
θείσας εκδόσεως εξεδόθη με διορθώ-
σεις από τον F. Halkin ("L’éloge des 
trois confesseurs d᾽Εdesse par Aréthas 

Ο Άγιος Ευστράτιος (αρ.) και ο Αρέθας Καισαρείας, λεπτομέρεια από το τρίπτυχο 
του Harbaville (μέσα 10ου αι.), Μουσείο του Λούβρου
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de Césarée", Melange de l᾽ Université St. 
Joseph Beyrouth 38 (1962) 269-276) 
και σε κριτικό κείμενο από τον L.G. 
Westerink, ό.π., τ. I, σ. 59-74.
κ) Χοιροσφάκτης ἢ Μισογόης. Λίβελλος 
κατά του Χοιροσφάκτου, τον οποίο κα-
τηγορεί για αθεΐα επικρίνοντας ταυτό-
χρονα τα θεολογικά του συγγράμματα. 
Εκδόθηκε από τον J. Compernass στο 
Didaskaleion 1 (1912) 298-306 και σε 
κριτική έκδοση από τον L.G. Westerink, 
ό.π., τ. I, σ. 200-212.
5. Σχόλια πατερικών κειμένων.
α) Εἰς τὸν Προτρεπτικὸν και τον Παιδα-
γωγὸν του Κλήμεντος Αλεξανδρέως (O. 
Stahlin, Clemens Alexandrius, τ. 1, Λει-
ψία 1905, σ. 293-340).
β) Εἰς τὸν Παραινετικὸν πρὸς  Ἕλληνας 
του φιλοσόφου και μάρτυρος Ιουστίνου 
(J.C.T. de Otto, Corpus Apologetarum, τ. 
4, Jena 1880, σ. 86 κ.ε.).
γ) Πρὸς Ζηνᾶν καὶ Σειρῆνον ἐπιστολὴν 
του ψευδο-Ιουστίνου (J.C.T. de Otto, 
Corpus Apologetarum, τ. 3, Jena 1879, 
σ. 105-107).
δ) Εἰς τὴν Εὐαγγελικὴν προπαρασκευὴν 
του Ευσεβίου Καισαρείας. Εκδόθηκαν 
από τον Th. Gaisford στην Οξφόρδη 
το 1843. (Βλ. και K. Mras, Eusebius, 8, 
Βerolini 1956, σ. 427-430).
ε) Εἰς τὸν Λόγον περὶ ἀναστάσεως 
τῶν νεκρῶν του Αθηναγόρα (O. von 
Gebhardt, Der Arethascodex Paris 451, 
Lipsiae 1883, σ. 185-196. Βλ. και του 
ιδίου, Zur Handschriftlichen Uberlieferung 
der griechischen Apologeten, Texte und 
Untersuchungen, τ. I 3, Lipsiae 1883).
στ) Εἰς τὸν εἰς  Ἕλληνας λόγον του Τα-
τιανού. Ο O. von Gebhardt εξέδωσε 
τα ευρισκόμενα στον κώδικα 174 της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων 
σχόλια, στην έκδοση του E. Schwarz: 
Tatiani oratio ad Greacos, Texte und 
Untersuchungen, 4, Lipsiae 1888, σ. 
44-47.
ζ) Εἰς τὰ Ἀμφιλόχια του ιερού Φωτίου 
(Β. Λαούρδας, Ελληνικά 12 (1953) 256-
261, από τον κώδικα 449 της Ιεράς 
Μονής Μεγίστης Λαύρας).
η) Τα σχόλιά του στα θεολογικά έργα 
τοῦ κώδικα 231 της Μόσχας, ο οποίος 
περιέχει αντιρρητικές πραγματείες και 
αποσπάσματα ποικίλων θεολογικών 
θεμάτων. Η συλλογή αυτή ανάγεται σε 
προγενέστερο χρόνο και είναι γνωστή 
από τον 8ο αι. Περιέχει όμως και απο-
σπάσματα από τη χρονογραφία του Νι-
κηφόρου Κωνσταντινουπόλεως και το 
Περὶ τῶν γνωμικῶν θελημάτων ἐπὶ Χριστοῦ 
λόγος του Φωτίου, τα οποία πρόσθεσε 
ο ίδιος ο Αρέθας. Περιέχει και σχόλιο 
για την Πάτρα και τη μετοικεσία των 
Πελοποννησίων επί Μαυρικίου καθώς 
και της επιστροφής τους επί Νικηφόρου 
Α΄. Το σχόλιο αυτό συνδέει το όνομα 
του Αρέθα με το Χρονικὸ τῆς Μονεμβασίας 
(βλ. αποσπάσματα στην έκδοση του Σ. 
Κουγέα, Ο Καισαρείας Αρέθας, Αθήνα 
1913, σ. 59, σημ. 1, και κριτική έκδοση 
από τον L.G. Westerink, Byzantion 42 
(1972) 205-244).
6. Φιλοσοφικά. 

Πρὸς Νικήταν ἕνα τῶν συσχολαζόντων 
καὶ συνήθων οὔπω τέλεον τῇ παρακοῇ 
ἠχρειωμένον, περὶ τοῦ ὅτι τελεία ταῖς τῶν 
ἀνθρώπων γενέσεσιν ἡ λογικὴ ψυχὴ παρα-
γομένη ὑπὸ τοῦ θεοῦ τῷ διαπλασσομένῳ 
εἰσκρίνεται, καὶ οὐχ ὡς Ἀριστοτέλει δοκεῖ· 
καὶ ὅτι κατὰ τοῦτο καὶ τῷ θεῷ λόγῳ ἡ σω-
τήριος ἡμῖν καθ’ ὑπόστασιν ἕνωσις γέγονε· 
ὃς καὶ παραχρῆμα θεώσας τὸ πρόσλημμα 
ἔχρισεν, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς παθήμασι καὶ τῷ διὰ 
σταυροῦ θανάτῳ τοῦτο τὸ τέλειον ἔσχηκεν. 
Θεωρείται λόγω εσωτερικού υπαινιγ-
μού ότι έχει γραφεί πριν από το 907. 
Η πραγματεία είχε ως παραλήπτη τον 
Νικήτα Δαυίδ τον Παφλαγόνα, μαθητή 
του Αρέθα. Εκδόθηκε σε κριτικό κείμε-
νο από τον L.G. Westerink, (ό.π., τ. I, 
σ. 340-362).
7. Επιστολές.
α) Ἰωάννῃ τῷ ἀδελφόπαιδι Ὀρέστου τοῦ 
δομεστίκου τῶν νουμέρων. Εκδόθηκαν 
από τον L.G. Westerink, (ό.π., τ. Ι, σ. 
320-322). 
β) Δημητρίῳ μητροπολίτῃ Ἡρακλείας. 
Από την επιστολή αυτή και τον σχο-

λιασμό προς τον Δίωνα Χρυσόστομο 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο 
Αρέθας είχε στην προσωπική βιβλιο-
θήκη του χειρογράφου με το έργο του 
Μάρκου Αυρηλίου. Η επιστολή αυτή 
εκδόθηκε αρχικώς από τον A. Sony, 
"Zur Uberlieferungsgeschichte von 
Marcus Aurelius Εἰς ἑαυτόν", Philologus 
54 (1895) 181-183.44 και μετέπειτα 
από τον H. Schenkl στην εισαγωγή της 
editio major των έργων του Μάρκου 
Αυρηλίου: Marci Antonini imperatoris, 
In semet ipsum, Lipsiae 1913, σ. ΧΧΧΙΧ 
(σ. IX της ελάσσονος εκδόσεως "editio 
minus") 44 και με κριτικό υπόμνημα 
από τον L.G. Westerink, ό.π., τ. Ι, σ. 
305.
γ) Νικολάῳ πατριάρχῃ ἔτι διάκονος ὤν, 
ἀνθ’ ὧν Νικολάου τοῦ Ξυλομαχαιρίου 
ἐπίκλην ψεύδους ἁλόντος ἐφ’ οἷς κατεῖπεν 
οὐ τῆς ἀξίας τετίμητο διὰ τὴν συκοφαντίαν. 
Εκδόθηκε από τους R.J. Jenkins – B. 
Laourdas, στο Ελληνικά 14 (1955) 294-
298 και με κριτικό υπόμνημα από τον 
L.G. Westerink, ό.π., τ. ΙΙ, σ. 49-55.
δ) Στεφάνῳ ὑπογραφεῖ βασιλέως τῶν 

ἀπορήτων φίλῳ ἀνδρί. Εκδόθηκε από 
τους R.J. Jenkins – B. Laourdas, στο Ελ-
ληνικά 14 (1955) 322-329 και με κριτι-
κό υπόμνημα από τον L.G. Westerink, 
ό.π., τ. ΙΙ, σ. 94-104.
ε) Λέοντι βασιλεῖ κακοῦν ἐναρχομένῳ. 
Εκδόθηκε από τους R. J. Jenkins – B. 
Laourdas, στο Ελληνικά 14 (1955) 
331-333 και με κριτικό υπόμνημα 
από τον L.G. Westerink, ό.π., τ. ΙΙ, σ. 
108-111.
στ) Νικήτᾳ σχολαστικῷ. Η επιστολή γρά-
φηκε πριν το 907 (L. G. Westerink, ό.π., 
τ. I, σ. 267-270).
ζ) Πρὸς τοὺς εἰς ἀσάφειαν ἡμᾶς 
ἐπισκώψαντας, ἐν ᾧ καὶ τίς ἡ ἰδέα οὗ 
μέτιμεν λόγου. Εκδόθηκε αρχικώς από 
τον J. Compernass sto Didaskaleion 2 
(1913) 183-188, μετέπειτα από τον Σ. 
Κουγέα (Ο Καισαρείας Αρέθας, σ. 139-
143) και τον L. G. Westerink, ό.π., τ. 
I, σ. 186-191.
η) Πρὸς τοὺς φιλοσκώμμονας ἡμᾶς 
οἰομένους. Απαντά στις επικρίσεις του 
Νικήτα Δαυίδ του Παφλαγόνος και 

του Λέοντα Χοιροσφάκτη. Εκδόθηκε 
από τον L.G. Westerink, ό.π., τ. Ι, σ. 
198-199.
θ) Στεφάνῳ τῷ ἐπὶ τοῦ κανικλείου. Πρό-
κειται περί δύο επιστολών, τις οποίες 
μαζί με την απάντηση του Στεφάνου, 
δημοσίευσε πρώτος ο Σ. Κουγέας, Ο 
Καισαρείας Αρέθας, σ. 114-117 και σε 
κριτική έκδοση ο L.G. Westerink, ό.π., 
τ. I, σ. 294-297.
ι) Πέτρῳ Σάρδεων μητροπολίτῃ βλασφήμως 
πρὸς ἡμᾶς διατεθέντι. Απάντηση στον 
φίλο του Πέτρο, ο οποίος διαφορο-
ποιήθηκε στο ζήτημα της τετραγαμίας. 
Εκδόθηκε από τον L.G. Westerink, ό.π., 
τ. Ι, σ. 302-303.
ια) Λέοντι βασιλεῖ. Εκδόθηκε από τον Σ. 
Κουγέα (Ο Καισαρείας Αρέθας, σ. 118) 
και σε κριτική έκδοση από τον L. G. 
Westerink, ό.π., τ. I, σ. 304.
ιβ) Θεοφίλῳ κοιαίστωρι. Επιστολή με 
εγκωμιαστικό χαρακτήρα. Εκδόθηκε 
από τον L. G. Westerink, ό.π., τ. I, σ. 
279-281.
ιγ) Νικηφόρῳ μοναχῷ, οἰκείῳ Νικολάου 
πατριάρχου. Επιστολή στην οποίαν ο 

Αρέθας διαμαρτύρεται για την διακοπή 
της αλληλογραφίας τους. Εκδόθηκε από 
τον L.G. Westerink, ό.π., τ. I, σ. 323.
ιδ) Πρὸς τοὺς ἐπισκώψαντας τὸ παλίμβο-
λον. Απευθύνεται σε αυτούς που τον κα-
τηγορούν για την αλλαγή της στάσης του 
στο ζήτημα της τετραγαμίας. Εκδόθηκε 
από την P. Karlin-Hayter στο Byzantion 
32 (1962) 125-127 και σε κριτικό υπό-
μνημα από τον L.G. Westerink, ό.π., τ. 
I, σ. 117-119.
ιε) Πρὸς τὸν ἀντιγράφειν ἀποθρασυνόμενον. 
Προειδοποιητική επιστολή σε όσους 
επιχειρήσουν να τον αντικρουσουν γρα-
πτώς. Εκδόθηκε από τον L.G. Westerink, 
ό.π., τ. Ι, σ. 120-121.  Α.ΓΛΑ.
Έργα Κανονικά:
α) Λέοντι βασιλεῖ ἐναρχομένης τῆς διὰ 
τὸν τέταρτον γάμον παρασχεθείσης ὑπὸ 
τῆς ἐκκλησίας ἀπροβούλως ἀταξίας, και 
άλλες δύο με τον στερεότυπο τίτλο Τῷ 
αὐτῷ περὶ τῶν αὐτῶν, οι οποίες αποτε-
λούν η μία συνέχεια της άλλης. Συντά-
χθηκαν μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου 
του 904 και απευθύνθηκαν προς τον 
αυτοκράτορα Λέοντα Στ΄ τον Σοφό για 
να καταδειχθεί η αντικανονικότητα τής, 
έστω και κατ᾽ οικονομία, τέλεσης του 
τετάρτου αυτοκρατορικού γάμου. Η επι-
χειρηματολογία του εδράζεται κυρίως 
στην Αγία Γραφή, στους Πατέρες και στο 
κανονικό δίκαιο. Το έργο διανθίζεται 
με διατυπώσεις από την αριστοτελική 
φιλοσοφία και στιγμιότυπα από την ελ-
ληνική μυθολογία. Εκδόθηκε από τους 
R.J. Jenkins – B. Laourdas, στο Ελληνικά 
14 (1955) 298-322 και κριτικώς από 
τον L.G. Westerink, ό.π., τ. ΙΙ, σ. 56-63, 
64-76, 77-93.
β) Λέοντι βασιλεῖ περὶ τῶν κατὰ πολυγαμί-
αν εἰς συνηγορίαν παλαιοὺς προσκομίζων 
πατέρας. Με το έργο αυτό ο Αρέθας βάλ-
λει κατά της κανονικότητας της διάταξης 
του Διονυσίου Αλεξανδρείας (200-
265), η οποία, χρησίμευσε ως επιχεί-
ρημα υπέρ του επιτρεπτού του τετάρτου 
γάμου στους υποστηρικτές του Λέοντος. 
Το κείμενο αυτό έχει ιδιαίτερη σημα-
σία για την κατανόηση της ιστορικοσυ-
γκριτικής νομικής σκέψης του Αρέθα 
και του κριτικού τρόπου, με τον οποίο 
προσήγγιζε τα νομοκανονικά ζητήματα. 
Εκδόθηκε από τους R.J. Jenkins – B. 
Laourdas, Ελληνικά 14 (1955) 329-330 
και κριτικώς από τον L.G. Westerink, 
ό.π., τ. ΙΙ, σ. 105-107.
γ) Πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς πολιτείας συναιρου-
μένους ἀναθέματι καθυποβάλλειν πολυ-
γαμίαν. Απευθυνόμενος στον Νικόλαο 
τον Μυστικό, ο Αρέθας συγγράφει την 
παρούσα πραγματεία υπό τη μορφή 
επιστολής και με τεκμηριωμένο σε πα-
τερικές ρήσεις και συνοδικές διατάξεις 
σκεπτικό παροτρύνει τον Πατριάρχη να 
αναθεματίσει τον τέταρτο γάμο. Εκδόθη-
κε από τον L.G. Westerink, ό.π., τ. I, σ. 
94-107. Συνέχεια αυτής της επιστολής 
αποτελεί και αυτή με τον τίτλο Πρὸς τὸν 
οὐκ εἰκότως τὸ ἀπειθὲς ἐπιμεμφόμενον που 
εξεδόθη από τον L.G. Westerink, ό.π., τ. 
I, σ. 108-113. Η επιστολή αυτή παρου-
σιάζει ενδιαφέρον ως προς το ύφος και 

Αρέθας Καισαρείας,  μικρογραφία χειρογράφου (11ος αι.), Ιερά Μονή Εσφιγμέ-
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την επιχειρηματολογία που χρησιμοποι-
εί ο Αρέθας για να δικαιολογήσει την 
απείθειά του προς τον Πατριάρχη.
δ) Ἀρέθα ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καπ-
παδοκίας ἀντιρρητικὸς πρὸς τὸν καθηγεμό-
να τῶν ἀπὸ τῆς θείας γραφῆς πειρωμένων 
τοὺς σώφρονας ἀθετεῖν γάμους, ἐπὶ πορ-
νείαν δὲ ἀσελγῆ τοὺς ἀνθρώπους προτρε-
πομένων, οἳ καὶ πορνοκήρυκες εἰκότως ἂν 
ὀνομάζοιντο. Στον λόγο αυτό ο Αρέθας 
ασκεί δριμεία κριτική στον Νικόλαο τον 
Μυστικό. Εκδόθηκε από την P. Karlin-
Hayter Byzantion 32 (1962) 395-487 
με αγγλική μετάφραση και κριτικώς 
από τον L.G. Westerink, ό.π., τ. I, σ. 
122-177.
ε) Πλωτίνῳ. Πρόκειται περί δύο 
επιστολῶν προς τον Πλωτίνο, αρχι-
επίσκοπο Θεσσαλονίκης, οι οποίες 
απεστάλησαν μεταξύ του 908 και του 
θανάτου ή του αυτοκράτορα Λέοντος 
ή του Αλεξάνδρου. Εκδόθηκε από την 
P. Karlin-Hayter Byzantion 34 (1964) 
58-67 με αγγλική μετάφραση και κρι-
τικώς από τον L.G. Westerink, ό.π., τ. 
I, σ. 192-197.
στ) Νικήτᾳ σχολαστικῷ. Πρόκειται για 
τρεις επιστολές οι οποίες γράφηκαν 
όταν ο Αρέθας βρισκόταν σε εξορία 
(από το 907 μέχρι την ανάρρηση του 
Ευθυμίου στον πατριαρχικό θρόνο). 
Εκδόθηκαν από την P. Karlin-Hayter 
Byzantion 28 (1958) 372-389 με αγ-
γλική μετάφραση και σε κριτικό κείμενο 
από τον L.G. Westerink, ό.π., τ. I, σ. 
306-319.
ζ) Πρὸς τοὺς βουλομένους ἀνατρέπειν τὰ 
παρ᾽ ἡμῶν συνοδικῶς ὡρισμένα περὶ τῶν 
μεταθέσεων τῶν ἱερῶν θρόνων συμφώνως 
παρ’ ἡμῶν ἐξενεχθέντα τῶν ἱερῶν κανό-
νων και Εὐσταθίῳ τῷ Σίδης ἀρχιερεῖ. Και 
οι δύο επιστολές έχουν ως θέμα την 
αντικανονικότητα του μεταθετού των 
επισκόπων. Ο Αρέθας υποστηρίζει 
σθεναρώς το αμετάθετο, αποκλείοντας 
ακόμη και την περίπτωση άσκησης εκ-
κλησιαστικής οικονομίας. Εκδόθηκαν 
από τον J. Compernass, "Zwei Schriften 
des Arethas von Kaisareia gegen die 
Vertauschung der Bischofssitze", Studi 
Bizantini e neoellenici 4 (1935) 92-97 
και κριτικώς από τον L.G. Westerink 
(ό.π., τ. I, σ. 246-251, 298-301).
η) Στεφάνῳ πατριάρχῃ τῷ εὐνούχῳ εὐλαβῶς 
ἔχοντι τῇ ἐκ ψιλῶν λόγων αὐτῶν ἀποφάσει 
μετ’ ἐπικρίσεως ἀρχιερέων ἀντιπρᾶξαι. Η 
επιστολή χρονολογείται κατά την περί-
οδο της πατριαρχίας Στεφάνου (Ιούνιος 
925 - Ιούλιος 927). Εκδόθηκε από την 
P. Karlin-Hayter Byzantion 28 (1958) 
366-371 με αγγλική μετάφραση και 
από τον L.G. Westerink (ό.π., τ. I, σ. 
252-256).
θ) Λέοντι βασιλεῖ ἐρωτήσαντι τίνας καὶ 
ποίους ἡ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία πρόσφυγας 
ἐξαιρεῖται τῶν ἡμαρτημένων αὐτοῖς καὶ 
τίνας οὐκ ἀθῳώσεται. Η επιστολή αυ-
τή πραγματεύεται το θέμα του ασύλου. 
Εκδόθηκε με νεοελληνική μετάφρα-
ση από τον Κ.Δ. Τριανταφυλλόπουλο 
(«Ανέκδοτος περί ασυλίας επιστολή 

του Αρέθα προς Λέοντα τον Σοφόν», 
Πελλοπονησιακὰ 5 (1962) 1-20) και κρι-
τικώς από τόν L.G. Westerink, (ό.π., τ. 
I, σ. 257-259).
ι) Κοσμᾷ μαγίστρῳ περὶ τῶν αὐτῶν. Και 
αυτή η επιστολή επικεντρώνεται στο 
ζήτημα του ασύλου. Πρώτος εκδότης της 
ο Κ.Δ. Τριανταφυλλόπουλος στο άρθρο 
του με τίτλο «Ελληνικαί νομικαί ιδέαι 
εν τω Βυζαντινώ ποινικώ δικαίω», ΑΙΔ 
16 (1953) 151-183 και στη συνέχεια 
κριτικώς από τόν L.G. Westerink, (ό.π., 
τ. I, σ. 260-264).
ια) Νικολάου πατριάρχου τὰ κατ’ αὐτὸν 
καὶ τοὺς τότε ἀρχιερεῖς διὰ τὴν τετραγα-
μίαν. Λίβελλος κατά του Νικολάου του 
Μυστικού και της προθέσεώς του να 
καθαιρέσει τους μητροπολίτες που συ-
νήνεσαν στην κατ’ οικονομία αναγνώ-
ριση της τετραγαμίας (912). Εκδόθηκε 
αρχικώς από τον Α. Παπαδόπουλο-Κε-
ραμέα (Varia Graeca sacra, Πετρούπολη 
1909, σ. 155-159), κατόπιν από την 
P. Karlin-Hayter στο Byzantion 25-27 
(1955-1957) 748-756 και σε κριτική 
έκδοση από τον L.G. Westerink, (ό.π., 
τ. IΙ, σ. 115-121).
ιβ) Ἔλεγχος τῆς τῶν ἀρχιερέων μιαιφο-
νίας. Απάντηση του Αρέθα σε έγγρα-
φο του Νικολάου του Μυστικού, με 
το οποίο καθαιρεί τους μητροπολίτες 
που δέχθηκαν την τετραγαμία του Λέ-
οντος. Χρονολογείται μετά τον θάνατο 
του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου (913). 
Εκδόθηκε αρχικώς από τον Α. Παπαδό-
πουλο-Κεραμέα (Varia Graeca sacra, Πε-
τρούπολις 1909, σ. 260-266), κατόπιν 
από την P. Karlin-Hayter στο Byzantion 
25-27 (1955-1957) 756-771 και κρι-
τικώς από τον L.G. Westerink, (ό.π., τ. 
IΙ, σ. 122-131).
ιγ) Τοῖς κατὰ Νικόλαον μητροπολίταις τὸν 
πατριάρχην, παραιτήσασθαι βιαζομένοις. 
Σύντομη απάντηση στους υποστηρίζο-
ντες τον Νικόλαο Μυστικό μητροπολί-
τες, οι οποίοι αξίωναν την παραίτησή 
του (L.G. Westerink, ό.π., τ. IΙ, σ. 132-
133).
ιδ) Γρηγορίῳ μητροπολίτῃ Ἐφέσου. Δύο 
επιστολές με ιδιαίτερη ιστορική αξία. Η 
πρώτη αναφέρεται στην κατάληψη της 
Αδριανούπολης από τους Βούλγαρους 
(923) και την αδικαιολόγητη επιείκια 
του Γρηγορίου προς κάποιον Στέφανο, 
ο οποίος αθέτησε τους όρκους του και 
απέδρασε προς τους Βουλγάρους. Ο 
Αρέθας, με τη δεύτερη επιστολή, προ-
σπαθεί να κάμψει τις αντιρήσεις του 
Γρηγορίου για την ανάρρηση του ανη-
λίκου υιού του Ρωμανού Λεκαπηνού 
στον πατριαρχικό θρόνο, παραθέτοντας 
ανάλογα παραδείγματα από την εκκλη-
σιαστική ιστορία. Και οι δύο επιστο-
λές εκδόθηκαν κριτικώς από τον L.G. 
Westerink, (ό.π., τ. I, σ. 285-293).
ιε) Ἀρέθα ἀρχιεπισκόπου Καππαδοκίας 
γνώμη, πρὸς τὴν σύνοδον μὴ δυνηθέντος 
ἀπαντῆσαι. Επιστολή προς την πατριαρ-
χική σύνοδο (931) με την οποίαν απο-
δοκιμάζει τον Πατριάρχη Τρύφωνα για 
την αθέτηση της έγγραφης υπόσχεσής 

του να παραιτηθεί από τον θρόνο του 
κατά την ενηλικίωση του Θεοφύλακτου, 
υιού του Ρωμανού Λεκαπηνού (L.G. 
Westerink, ό.π., τ. IΙ, σ. 113-114).
ιστ) Πρὸς τὴν σύνοδον. Επιστολή περί 
ιερωσύνης (L.G. Westerink, ό.π., τ. IΙ, 
σ. 138).
ιζ) Σχόλια εἰς τὸν Νομοκάνονα τῶν δεκατεσ-
σάρων κεφαλαίων. Περιέχονται στην ώα 
του 79 (F 10) κώδικα της Bibliotheca 
Valliceliana (Ρώμη) και είναι αυτόγρα-
φα. Εκδόθηκαν τα περισσότερα από τον 
V.N. Beneševič στο παράρτημα της εκ-
δόσεως του Νομοκάνονα (Πετρούπολη 
1905).  Ε.ΧΡΙ.

Λοιπά έργα: 
1. Σχόλια κλασικών κειμένων. 
α) Σχόλια στα έργα του Πλάτωνος. Υπάρ-
χουν δύο παλαιά χειρόγραφα (Clark. 39 
κώδικας της Βodleian Library, Οξφόρ-
δη, ο οποίος χρονολογείται το 895, και 
ο 1 ελληνικός κώδικας της Biblioteca 
Vaticana). Τα χειρόγραφα περιέχουν 
αυτόγραφα σχόλια του Αρέθα και συ-
νιστούν την «Αρέθειον έκδοση» του 
Πλάτωνα. Τα σχόλια του οξφορδιανού 
κώδικα εκδόθηκαν ατελώς και σε σύμ-
μεικτη διάταξη με σχόλια διαφορετικών 
σχολιαστών στον τ. 4 της έκδοσης του 
Hermann (Lipsiae 1870, σ. 223-235). 
Ο Schanz προσέθεσε και άλλα σχόλια 
του Αρέθα στο Novae Commentariones 
Platonicae (σ. 121 κ.ε.), ενώ επιπρόσθε-
τα σχόλια του ίδιου στον Πλάτωνα απα-
ντούν στην έκδοση του Ghase Greene 
(Scholia Platonica, Haverf. 1938, σ. 
417-480).
β) Σχόλια εἰς τὴν Πορφυρίου Εἰσαγωγήν. 
Εκδόθηκαν, όπως και τα κατωτέρω υπό 

στοιχ. γ), δ) και ε) σχόλια, σε κριτικό 
κείμενο από την Ακαδημία Αθηνών (M. 
Share, «Βυζαντινά σχόλια εις τον Αρι-
στοτέλη», Corpus Philosophorum Medii 
Aevi, Αθήνα 1994, σ. 1-130).
γ) Σχόλια εἰς τὰς Ἀριστοτέλους Κατηγορίας 
(M. Share, ό.π., σ. 131-229).
δ) Διαγράμματα εἰς τὰ εἰς Ἰσαγόραν σχόλια 
(M. Share, ό.π., σ. 231-237).
ε) Διαγράμματα εἰς τὰ σχόλια τῶν 
Κατηγοριῶν (M. Share, ό.π., σ. 237-
251).
στ) Σχόλια εἰς τὸ Εἰς ἑαυτὸν τοῦ Μάρκου 
Αὐρηλίου (H. Schenkl, Narci Antonini 
imperatoris, In semet ipsum libri XII, 
Lipsiae 1913, σ. 160-161).
ζ) Σχόλια εἰς τὸν Αἴλιον Ἀριστείδην (G. 
Dindorf, Ailii Aristidis orationes, τ. 3, 
Lipsia 1829. Βλ. και σχολιασμό του F. 
Lenz, Untersuchungen zu den Aristeidess-
cholien, Berolini 1934, 57-84).
η) Σχόλια εἰς τὸν Λουκιανόν (H. Rabe, 
Scholia in Lucianum, Lipsiae 1906, έκ-
δοση από τον Herleianus 5694 ελλη-
νικό κώδικα του British Museum με 
χρονολογία γραφής το έτος 913).
ζ) Σχόλια εἰς τὸν Δίωνα Χρυσόστομον 
(A. Sony, Ad Dionem Chrysostomum 
analecta, Kioviae 1896, σ. 83-130). 
Ο ένας από τους δύο κλάδους της χει-
ρόγραφης παράδοσης προέρχεται από 
τον κώδικα Urb. 124 ελληνικό κώδικα 
της Biblioteca Vaticana του 11ου αι. Ο 
κώδικας προέρχεται από απόγραφο του 
Αρέθα, το οποίο περιέχει δικά του προ-
λεγόμενα, αποδείξεις και σχόλια.
ι) Σχόλια εἰς τὸν Εὐκλείδην (J. Heiberg, 
Euclidis opera, τ. 5, Lipsiae 1888, σ. 
361-362, 708, 719, 722 από τον 
Orville 301 ελληνικό κώδικα της 
Βodleian Library, Οξφόρδη). Ο κώδικας 
γράφτηκε το 888 κατόπιν παραγγελίας 
του Αρέθα και περιέχει στην ώα αυτό-
γραφες διορθώσεις και σχόλιά του.
ια) Σχόλια εἰς τὸν Εὐνάπιον (U. P. Bois-
sevain, Exerpta historica issu imperatori 
Constantini Prophyrogeniti confecta, τ. 4, 
Βerolini 1906, σ. 81, 16-82, 3).
ιβ) Σχόλια εἰς τὸν Παυσανίαν (F. Spiro, 
Pausaniae Graeciae descriptio, τ. 3, 
Lipsiae 1903, σ. 218-222). Πρώτος 
ο Spiro επισήμανε ότι ο υπ. αρ. 1410 
ελληνικός κώδικας της Bibliothèque 
Nationale de France (Παρίσι) του 
1490-1491 προέρχεται από χειρόγρα-
φο του έργου του Παυσανία, το οποίο 
ανήκε στον Αρέθα και περιείχε τα ως 
άνω σχόλια.
ιγ) Σχόλια εἰς τὸν Βίον τοῦ Ἀπολλώνιου τοῦ 
Τυανέως (C.L. Kayser, Flavii Philostrati 
quae supersunt, Turici 1849, σ. 177-198 
με προσθήκες και διορθώσεις στις σ. 
79-80). Τα σχόλια προέρχονται από 
τον υπ. αρ. 60,33 ελληνικό κώδικα της 
Biblioteca Laurenziana (Φλωρεντία).
ιδ) Σήμερα έχει εγκαταλειφθεί η γνώ-
μη ότι τα σχόλια στην ώα του 314 ελ-
ληνικού κώδικα της Österreichische 
Nazionalbibliotek (Βιέννη) στο λεγόμε-
νο «πλατωνικό corpus» είναι του Αρέθα. 
Εκδόθηκαν από τους L.G. Westerink 

Άγιος Αρέθας, φορητή εικόνα (α΄ μισό 
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και B. Laurdas υπό το όνομα του Αρέθα 
("Scholia by Arethas in Vindob. Phil. 
gr. 314", Ελληνικά 17 (1962) 105-131), 
αλλά πολύ σύντομα μετά τη δημοσίευσή 
τους ο Westerink διατύπωσε την άποψη 
ότι τα σχόλια ανήκουν σε φιλόσοφο 
του 6ου αι.
2. Επιγράμματα.
Ἀρέθα διακόνου, γεγονότος δὲ καὶ 
ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, 
ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ ἀδελφῆ, Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν 
αὐτήν, Εἰς Φεβρωνίαν μοναχήν. Τα τρία 
αυτά επιτύμβια επιγράμματα έχουν εκ-
δοθεί στην Παλατιανή Ανθολογία. Από 
αυτά τα δύο αφορούν τον θάνατο της 
αδελφής του Άννας και το τρίτο σε κά-
ποια μοναχή ονόματι Φεβρωνία (L.G. 
Westerink, ό.π., τ. IΙ, σ. 137-139).
Κατά τα περιεχόμενα του 246 (310) ελ-
ληνικού κώδικα της συλλογής Barberini 
της Biblioteca Vaticana ανήκουν στον 
Αρέθα τα εξής πέντε επιγράμματα: Εἰς 
Φώτιον Πατριάρχην, Εἰς Λέοντα τὸν θε-
οφιλέστατον διάκονον καὶ σακελλάριον, 
Εἰς τὴν νέαν ἐκκλησίαν, Εἰς τὰ ἐγκαίνεια 
τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας, Εἰς τὰ Λέοντος τοῦ 
βασιλέως βρουμάλια. Λόγω πτώσεως των 
φύλλων του κώδικα, το κείμενό τους 
έχει απωλεσθεί.
Στον Αρέθα αποδόθηκαν επίσης επι-
γράμματα στον Ευκλείδη, τον Κλήμε-
ντα τον Αλεξανδρέα και στον Μάρκο 
Αυρήλιο.
Έργα αποδιδόμενα στον Αρέθα.
α) Τὸ Χρονικὸν τῆς Μονεμβασίας. Πρώ-
τος ο Koder υποστήριξε ότι η πατρό-
τητα του έργου ανήκει στον Αρέθα (J. 
Koder, "Arethas von Kaisareia und die 
sogenannte Chronik von Monembasia", 
JÖB 25 (1976) 75-80).
β) Ο ανώνυμος Λόγος ἐπὶ τῇ Βουλγάρων 
συμβάσει. Αναφέρεται στη συνθήκη ει-
ρήνης του 927, η οποία συνήφθη με-
ταξύ και Βυζαντινών και Βουλγάρων. 
Εκδόθηκε από τον F. Uspenskij το 1894 
και από την Α. Σταυρίδου-Ζαφράκα («Ο 
Ανώνυμος Λόγος ”Ἐπὶ τῇ Βουλγάρων 
συμβάσει”», Βυζαντινὰ 8 (1976) 343-
406).
γ) Ἐπιστολὴ τοῦ πρωτόθρονου πρὸς τὸν 
Πορφυρογέννητον Κωνσταντῖνον τὸν βα-
σιλέα διὰ τὸ γῆρας τοῦ θρόνου τῶν Και-
σαρέων ἐκβάλλεσθαι μέλλοντος (L. G. 
Westerink, ό.π., τ. ΙΙ, σ. 145-147). Πρώ-
τοι που υποστήριξαν ότι το έργο αυτό 
ανήκει στον Αρέθα ήταν ο Σ. Λάμπρος 
και ο F. Diekamp. Τοποθετείται χρονο-
λογικά στο έτος 944, οπότε θα πρέπει 
να μετακινηθεί το χρονολογικό όριο της 
γέννησης του Αρέθα. Σ.ΑΝΔ.
Αναμφισβήτητα ο Αρέθας υπήρξε πο-
λυσχιδής προσωπικότητα και προκα-
λεί μέχρι και σήμερα το ενδιαφέρον 
πολλών ερευνητών από τον χώρο της 
θεολογίας, του κανονικού δικαίου αλλά 
και της φιλολογικής επιστήμης. Ως θεο-
λόγος και εκκλησιαστικός συγγραφέας 
δεν διακρίθηκε για την πρωτοτυπία του, 
υπήρξε όμως παραγωγικότατος και με 
αγαθά κίνητρα συγγραφής, ερειδόμενα 
στην ανάγκη αντιμετωπίσεως αναφυο-
μένων εκκλησιαστικών ζητημάτων. Η 

φιλολογική επιστήμη οφείλει πολλά 
στον Αρέθα, καθώς υπήρξε χρηματο-
δότης και επιμελητής της μεταγραφής 
πολλών χειρογράφων από τη μεγαλο-
γράμματη στη μικρογράμματη γραφή και 
διέσωσε σπάνια χειρόγραφα, εκ των 
οποίων ορισμένα ανάγονται στον 2ο και 
3ο αι. Δικαίως συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στους πιο σημαντικούς λογίους της επο-
χής του, καθώς συνέβαλε ουσιαστικώς 
στην αναβίωση του ενδιαφέροντος για 
τα κλασικά γράμματα.
 Α.ΓΛΑ.-Ε.ΧΡΙ.-Σ.ΑΝΔ.
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Αρειανισμός. Με τον όρο 'αρειανι-
σμός' εννοούμε τις θεολογικές διατυ-
πώσεις του Αλεξανδρινού διακόνου 
και κατόπιν πρωτοπρεσβύτερου Αρείου 
(250-336 μ.Χ.), η οποία θεωρείται ως 
μία από τις μεγαλύτερες αιρέσεις του 
χριστιανισμού μαζί με αυτές του νεστο-
ριανισμού και του μονοφυσιτισμού. Ο 
αρειανισμός υπήρξε η τριαδολογική 
αλλά και χριστολογική αίρεση, η οποία 
αμφισβήτησε το θεμελιώδες δόγμα της 
θεότητας του Υιού και Λόγου του Θε-
ού. Από τις αρχές του 4ου αι. αποτέλεσε 
την αιτία για μεγάλες θεολογικές συ-
γκρούσεις και σφοδρότερες διαμάχες, οι 

οποίες είχαν κλονίσει την Εκκλησία για 
πάνω από τρεις αιώνες, βρίσκοντας με-
γάλη απήχηση τόσο στην Ανατολή αλλά 
και τη Δύση. Ο αρειανισμός προκάλεσε 
τη θετική ανταπόκριση ποικίλων και δι-
αφορετικών θεολογικών σχολών σκέψε-
ως και σ’ αυτήν οφειλόταν σ’ ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό και η ανάγκη προσ-
διορισμού μιας ακριβούς θεολογικής 
διατύπωσης της σχέσεως των Υποστά-
σεων της Τριάδος μεταξύ τους. 
Η συγγραφική παραγωγή του Αρείου 
από πλευράς εκτάσεως δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ανάλογη του εύρους της ανα-
στάτωσης, την οποία προκάλεσε στο 
ποίμνιο των πιστών καθώς απειλούσε 
ευθέως την καθαρότητα της ορθόδοξης 
χριστιανικής διδασκαλίας, υποστηρίζο-
ντας κατά κύριο λόγο τη μοναρχία του 
Πατρός, την κτιστότητα και την ετερουσι-
ότητα του Λόγου προς τον Θεό Πατέρα. 
Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του Αρείου 
ο Υιός υπέστη «θελήματι και βουλή» του 
Πατρός. Αιτία της υπάρξεως του Υιού 
Λόγου για τον Άρειο αποτελεί η θέληση 
του Πατρός, με αποτέλεσμα ο Υιός να 
θεωρηθεί όπως αναφέρεται ξεκάθαρα ο 
Άρειος «οὐδὲ γάρ ἐστιν ἴσος, ἀλλ’ οὐδὲ 
ὁμοούσιος αὐτῷ» προς τον Πατέρα. Στη 
σκέψη του Αρείου παρατηρείται σαφής 
επιρροή της αριστοτελικής φιλοσοφίας 
αλλά και προγενέστερων θεολογικών 
του διατυπώσεων, με σημαντικότερες 
τον Λουκιανό και τον Ωριγένη. Για τον 
Άρειο μόνον ο Θεός Πατέρας είναι αγέν-
νητος, και ουσιαστικά μόνον αυτός μπο-
ρεί να θεωρηθεί άχρονος και άναρχος. 
Υπ’ αυτήν την έννοια, ο Θεός Λόγος 
κατά τον Άρειο προτού γεννηθεί, πριν 
δηλαδή κτιστεί, δεν υπήρχε. Ως λογική 
συνέπεια των δοξασιών του σύμφωνα 
με το πιο πάνω, ο Υιός αποτελεί κτίσμα 
του Πατρός καθώς η θεώρησή του περί 
Τριάδος απέκλειε τον μονοθεϊσμό. 
Επιπλέον, ο Άρειος θεωρούσε αδύνατο 
να συνδυάσει την Υιότητα και την αιώ-
νια γέννηση του Υιού προς τον Πατέρα. 
Μάλιστα στην επιστολή του προς τον 
Ευσέβιο Νικομήδειας, ένθερμο υπο-
στηρικτή του, η οποία έχει συγγραφεί 
πιθανώς στην Παλαιστίνη κατά το έτος 
319, σημειώνει κατηγορηματικά ως 
προς το πρόσωπο του Υιού Λόγου ότι 
«πρὶν γεννηθῇ ἤτοι κτισθῇ ἤτοι ὁρισθῇ 
ἢ θεμελιωθεῖ, οὐκ ἦν.» Γι’ αυτόν τον 
λόγο υποστήριζε ότι ο Υιός κτίσθηκε εν 
χρόνω. Βεβαίως το πιο πάνω έρχεται σε 
απόλυτη αναντιστοιχία με την άχρονη 
γέννηση του Υιού από τον Πατέρα. Αυτό 
που δημιουργείται είναι εκείνο που έχει 
αρχή, η οποία υφίσταται όχι αφ’ εαυτού 
ή διαμέσου αυτού. Συμπεραίνει ότι η 
αρχή υποχρεωτικά δηλώνει και έντα-
ξη εντός των ορίων της χρονικότητας. 
Αρνούμενος να δεχθεί ότι η ύπαρξη 
του Υιού είναι άναρχη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα της οντολογικής διαφο-
ράς, ετερουσιότητας του Υιού με τον 
Πατέρα. Έτσι με κατηγορηματικό τρόπο 
στη συγκεκριμένη επιστολή σημειώνει 
ότι ο Πατήρ είναι «μονάς» και «ἄναρχος 
μονώτατος». Μάλιστα, προεκτείνοντας τη 

σκέψη του, καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι ο Πατήρ δεν ήταν πατέρας προ της 
δημιουργίας του Υιού. Αντιλαμβανόμε-
νος πιθανόν την έννοια της πατρότητας 
και της υιότητας με βάση την ανθρώ-
πινη αναλογία, θεώρησε ότι ο Πατήρ 
«επιγέγονε» Πατήρ «ύστερον», καθώς 
«οὐκ ἀεὶ ἦν ὁ Υἱός», δηλαδή δεν προ-
ϋπήρχε ο Υιός. 
Επίσης στην Έκθεση Πίστεως του Αρεί-
ου και των ομοφρόνων του προς τον 
Αλέξανδρο, επίσκοπο Αλεξάνδρειας , 
η οποία χρονολογείται γύρω στο 320, 
ο Υιός αποκαλείται «κτίσμα τοῦ Θεοῦ 
τέλειον ἀλλ’ οὐχ ὡς ἐν τῶν κτισμάτων 
γέννημα , ἀλλὰ οὐχ ὡς ἐν τῶν γεγεν-
νημένων.» Ενώ δηλώνει δηλαδή ότι 
ο Υιός είναι «κτίσμα», «γέννημα» και 
«ποίημα», αμέσως μετά καταβάλλει προ-
σπάθεια να ξεχωρίσει τον Υιό από τα 
υπόλοιπα κτίσματα. Τοποθετώντας τον 
Υιό και το Πνεύμα εντός της τάξεως 
της Δημιουργίας, ο Άρειος διατυπώνει 
για τα δύο πρόσωπα της Τριάδος ότι 
αποτελούν τα ανώτερα και πρωτότοκα 
δημιουργήματα, «μεσίτες» της Δημιουρ-
γίας. Ως προς τη συγκεκριμένη θέση, ο 
Άρειος πλησιάζει θεολογικά τον Παύλο 
Σαμοσατέα και τους Δυναμικούς Μο-
ναρχιανούς. Ιδιαίτερα την άποψη ότι 
ο Υιός κατέστη το «όργανο», δηλαδή το 
μέσον της Δημιουργίας, το συναντούμε 
στην επιστολή του Αρείου προς τον Ευ-
σέβιο Νικομήδειας, όπου υποστηρίζει 
την αδυναμία του απερινόητου Θεού να 
δημιουργήσει τον κόσμο και την ανα-
γκαιότητα της μεσιτικής ιδιότητας του 
Υιού στη Δημιουργία. Έτσι, ο Άρειος 
καταλήγει ότι η ύπαρξη του Λόγου οφεί-
λεται στην αναγκαιότητα να αποτελέσει 
το «ὄργανον ἑαυτῷ (τοῦ Πατρὸς) τὸν 
Υἱὸν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος κατεσκεύασεν, ἵνα 
δι’ αὐτοῦ (τοῦ Υἱοῦ) ποιήσῃ τὰ πάντα». 
Στη συγκεκριμένη προβληματική του 
Αρείου ο Υιός φαίνεται να διαδραμα-
τίζει τον ρόλο του πλατωνικού ενδιά-
μεσου κόσμου των ιδεών. Με βάση τα 
ανωτέρω, προκύπτει και η αξίωση του 
Αρείου ότι ο Υιός αποτελεί ένα ανώτε-
ρο κτίσμα σε σχέση με όλα τα άλλα. Ο 
Μέγας Αθανάσιος, του οποίου το όνομα 
συνδέθηκε άμεσα με την καταπολέμηση 
του αρειανισμού, θα απαντήσει με πολύ 
χαρακτηριστικό τρόπο στο έργο του Κατά 
Αρειανών στον καινοφανή συλλογισμό 
του Αρείου. Αναρωτιέται λοιπόν «τίς 
οὖν χρεία τις ὑποκρίσεως ὥστε λέγειν 
μὲν αὐτὸν κτίσμα, λέγειν δὲ αὐτὸν μὴ 
κτίσμα;» Με άλλα λόγια, πώς μπορεί 
εφόσον δεν συγκαταλέγεται στα άλλα 
κτίσματα να είναι κτίσμα; Έτσι χαρα-
κτηρίζει την αντίφαση αυτού του Αρείου 
ως «ἀνόητον σόφισμα», αποδίδοντάς 
την στην προσπάθεια του Αρείου να 
μετριάσει το μέγεθος του θεολογικού 
του σφάλματος.
Επιπλέον, ο Ιλαρίων Πικτάβου, που 
υπήρξε ο μεταφραστής του κειμένου της 
Εκθέσεως Πίστεως του Αρείου, η οποία 
εστάλη στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 
περί το 335 μ.Χ., παρατηρεί ο ίδιος 
το γεγονός ότι στο κείμενο πουθενά ο 




