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Ο Ωριγζνθσ γεννικθκε ςτθν Αλεξάνδρεια γφρω ςτο 182 μ.χ, πρϊτο από επτά παιδιά 
Ελλινων Χριςτιανϊν γονζων, και πζκανε ςτθν Σφρο περίπου το 254 μ.Χ. Ο Ωριγζνθσ 
υπιρξε εκ των ςπουδαιότερων και πολυγραφότερων Χριςτιανϊν ςυγγραφζων, 
ςχολιαςτισ τθσ Αγίασ γραφισ, ο οποίοσ άςκθςε δια τθσ διδαςκαλίασ και των ςυγ-
γραμμάτων του, μεγάλθ επίδραςθ τόςο ςτουσ ςυγχρόνουσ του όςο και ςτουσ μετα-
γενζςτερουσ. 
Σαυτοχρόνωσ ζκεςε τα κεμζλια τθσ ςυςτθματοποιιςεωσ τθσ Χριςτιανικισ διδαςκα-
λίασ, και κεωρείται από πολλοφσ ωσ ο πατζρασ τθσ κεολογίασ. Σα περιςςότερα από 
τα ςυγγράμματα του αναφζρονται ςτθν κριτικι και τθν ερμθνεία τθσ Άγιασ Γραφισ, 
τθν οποία ερμινευςε ςχεδόν ςτο ςφνολο τθσ είτε υπό τθν μορφι ςυντόμων 
ερμθνευτικϊν ςχολίων, είτε υπό τθν μορφι θκικϊν ομιλιϊν ςε κάποιεσ περικοπζσ, 
αλλά και με εκτεταμζνεσ αλλθγορικζσ ερμθνείεσ κακϊσ αναηθτοφςε πίςω από το 
κείμενο κρυμμζνεσ υψθλζσ πνευματικζσ ζννοιεσ. 
Ο Ωριγζνθσ διδάχκθκε τθν Αγία Γραφι από τον πατζρα του Λεωνίδθ και τον Κλιμθ 
τον Αλεξανδρζα, ταυτοχρόνωσ όμωσ υπιρξε βακφσ γνϊςτθσ τθσ Ελλθνικισ φιλο-
ςοφίασ. τα εικοςιπζντε χρόνια του ζγινε μακθτισ του Αμμϊνιο ακκά που ιταν ο 
ιδρυτισ τθσ εκλεκτικισ φιλοςοφίασ ςχολισ, ζχοντασ ωσ ςυμμακθτζσ τον Πλωτίνο, 
τον Λογγίνο (213-273) και τον Ηρακλά, ενϊ παράλλθλα ςποφδαηε τθν Εβραϊκι 
γλϊςςα. 
Σο όνομα Ωριγζνθσ ιταν «παγανιςτικό» και ςιμαινε « από το γζνοσ τοφ Ώρου », ( 
κεόσ τθσ Αιγφπτου), ενϊ ςυμφϊνα με ιςτορικζσ πθγζσ, ο Ωριγζνθσ, ο υνζςιοσ (370-
415), ακόμα και ο Κλιμθσ είχαν μυθκεί ςτα Μυςτιρια. Ο Ωριγζνθσ για το πλικοσ 
των ςυγγραμμάτων του ονομάςκθκε «χαλκζντεροσ», και για το ικοσ του «Αδαμάν-
τιοσ».  
Για τον ακριβι αρικμό των ςυγγραμμάτων του υπάρχουν αντιφατικά ςτοιχεία. 
φμφωνα με τον Ευςζβιο τα ςυγγράμματα του ανζρχονται περίπου ςτα 2.000, κατά 
τον Επιφάνιο ςε 6.000, ενϊ κατά τον Ιερϊνυμο περίπου ςε 800. Παρόλα αυτά 
κατθγορικθκε όςο λίγοι κυρίωσ διότι υποςτθρίχκθκε ότι «ανακάτεψε» Πλατωνικζσ 
και Χριςτιανικζσ κεωρίεσ. 



Σο 202 και κατά τθν διάρκεια του διωγμοφ του επτίμιου εβιρου, ο πατζρασ του 
φυλακίςτθκε, μαρτφρθςε και δθμεφτθκε θ περιουςία του, αφινοντασ δίχωσ ειςοδι-
ματα τθν εννζαμελι οικογζνεια του. Ο Ωριγζνθσ ςε νεαρι θλικία (17 χρονϊν) 
προζτρεψε τον πατζρα του να μαρτυριςει παρά να αρνθκεί τον Χριςτό.  
Χαρακτθριςτικό είναι ότι ςε μία επιςτολι του αναφζρει ςτον ζγκλειςτο πατζρα του: 
«πρόςεχε μθν αλλάξεισ γνϊμθ για χάρθ μασ». Μετά τθν κανάτωςθ του πατζρα του 
ο Ωριγζνθσ για να βοθκιςει τθν οικογζνεια του αντζγραφε αρχαίουσ ςυγγραφείσ 
αμειβόμενοσ. Σαυτόχρονοσ τθν θμζρα δίδαςκε δίχωσ αμοιβι, και τθν νφχτα μελε-
τοφςε τθν βίβλο ηϊντασ αςκθτικι και λιτι ηωι. Ακολουκϊντασ πιςτά τισ γραφζσ 
προζβθ ςε μία ακραία πράξθ, επθρεαςμζνοσ από το εδάφιο ( Ματκ. 19,12 ) : « 
υπάρχουν ευνοφχοι που ευνουχίςτθκαν προκειμζνου να μπουν ςτθν βαςιλεία των 
ουρανϊν ». 
Ο μεγάλοσ αρικμόσ των μακθτϊν του από άντρεσ και γυναίκεσ τόςο « Εκνικϊν » όςο 
και Ιουδαίων, τον ανάγκαςε να ορίςει χωρίςει τουσ μακθτζσ του ςε δφο τμιματα, 
των αρχαρίων ςτθν οποία δίδαςκε ο Ηρακλάσ, και των προχωρθμζνων ςτουσ 
οποίουσ δίδαςκε ο ίδιοσ. 
Επί βαςιλείασ Καρκάλλα 211- 212 επιςκζφτθκε τθν Ρϊμθ αλλά απογοθτεφτθκε από 
τον Ρωμαϊκό τρόπο ηωισ. Ο Ωριγζνθσ αργότερα γνωρίηεται με τον Αμβρόςιο ο 
οποίοσ το 218 εκδίδει κάποια από τα βιβλία του. Ο Καρακάλασ αρχίηει και πάλι τουσ 
διωγμοφσ και κλείνει τθν ςχολι του Ωριγζνθ. Προςκλιςεισ κατζφκαναν από όλεσ τισ 
πόλεισ, και επιςκζφτθκε τθν Αραβία, τθν Παλαιςτίνθ, τθν υρία, τθν Ελλάδα. 
Σο 213 διερχόμενοσ από τθν Καιςαρεία τθσ Παλαιςτίνθσ οι φίλοι του επίςκοποι 
Αλζξανδροσ Ιεροςολφμων και Θεόπιςτοσ Καιςαρείασ τον χειροτόνθςαν πρεςβφτερο. 
Ο επίςκοποσ όμωσ τθσ περιφζρειασ του Δθμιτριοσ του ςτζρθςε το ιερατικό του αξί-
ωμα, κατθγορϊντασ τον για αιρετικζσ διδαςκαλίεσ. Σαυτόχρονα κατζκρινε τουσ 
επιςκόπουσ διότι χειροτόνθςαν άτομο τθσ δικισ του περιφζρειασ χωρίσ τθν ζγκριςι 
του. 
Συπικά ο λόγοσ κακαίρεςθσ ιταν ο αυτοευνουχιςμόσ, πράξθ που ο ίδιοσ είχε επαι-
νζςει όταν ζγινε, αλλά ουςιαςτικόσ λόγοσ ιταν θ « επικίνδυνα υψθλι » φιμθ του 
Ωριγζνθ.  
Η καταδικαςτικι ι απόφαςθ αν και ςτάλκθκε για επικφρωςθ ςε όλεσ τισ εκκλθςίεσ, 
δεν επικυρϊκθκε από το ςφνολο των εκκλθςιϊν. 
Ο Ωριγζνθσ δεν επζςτρεψε ςτθν Αλεξάνδρεια, ανάκεςε τθν χολι ςτον Ηρακλά, και 
εγκαταςτάκθκε ςτθν Καιςαρεία Παλαιςτίνθσ το 231 όπου άνοιξε νζα ςχολι θ οποία 
λειτοφργθςε δεκαεπτά χρόνια, μζχρι τον διωγμό του Δζκιου το 249/ 250. 
φμφωνα με τον μακθτι του Γρθγόριο Νεοκαιςάρειασ, ο Ωριγζνθσ δίδαςκε ςτθ νζα 
ςχολι φυςιολογία, γεωμετρία, αςτρονομία, θκικι, φιλοςοφία και κεολογία.  
Μεταξφ των μακθτϊν του ιταν και οι επίςκοποι Θεόκτιςτοσ και Αλζξανδροσ, ο 
επίςκοποσ Καιςάρειασ Καππαδοκίασ Φιρμιλιανόσ κακϊσ και πολλοί κλθρικοί.  
Σα ςυγγράμματα του Ωριγζνθ χωρίηονται ςε πζντε κατθγορίεσ.  
 
1. Ερμηνευτικά : Μελζτθ και κριτικι τισ Παλαιάσ Διακικθσ χρθςιμοποιϊντασ τθν 
μζκοδο τθσ αλλθγορίασ. Σο ζργο άρχιςε ςτθν Αλεξάνδρεια ςυνεχίςτθκε ςτθν 
Καιςαρεία και τελείωςε ςτθν Σφρο μετά 28 χρόνια. κοπόσ τθσ μελζτθσ αυτισ ιταν 
θ κάκαρςθ και θ βελτίωςθ τθσ μετάφραςθσ των "Ο". Χϊριςε το κείμενο ςε μικρζσ 
παραγράφουσ και το παρζκεςε ςε ζξι παράλλθλεσ ςτιλεσ από τισ οποίεσ πιρε το 
όνομα " Εξαπλά ".  



2. Απολογητικά : " κατά Κζλςου " το οποίο γράφτθκε για να απόκρουςθ τον 
φιλόςοφο Κζλςο ο οποίοσ είχε γράψει το ζργο " κατά Χριςτιανϊν " .  
τθν ίδια κατθγορία ζργων ανικουν το " Κατά Ιουδαίων και αιρζςεων ", κακϊσ και 
το "Προσ τουσ αιρετικοφσ".  
3. Δογματικά : "Περί αρχϊν", Ζνα από τα κυριότερα ζργα του που διαςϊκθκε ςτα 
Λατινικά από τον Ρουφίνο.  
4. Ηθικά : "Περί ευχισ" το οποίο αναφζρεται ςτθν προςευχι, και το "Εισ μαρτφριον 
προτρεπτικόσ" ι ενκαρρυντικόσ για όςουσ είναι υπό διωγμό για τθν πίςτθ τουσ.  
5. Επιςτολέσ : "Προσ Ιοφλιον Αφρικανόν" και "Προσ Γρθγόριον καυματουργόν" . 
 
Οι απόψεισ του Ωριγζνθ περί του ςϊματοσ ωσ φυλακι τθσ ψυχισ, προχπάρξεωσ τθσ 
ψυχισ, αρνιςεωσ τθσ αναςτάςεωσ, αλλά και τθσ αλλθγορικισ ερμθνείασ των 
γραφϊν κατακρίκθκαν ζντονα από τον Πζτρο Αλεξανδρείασ, από τον Μεκόδιο τον 
Ευςτάκιο Αντιοχείασ, τον Επιφάνειο Κφπρου, Θεόφιλο Αλεξανδρείασ κ.α.  
Ο Ωριγζνθσ ανακθρφχκθκε αιρετικόσ με βάςθ απόφαςθ τθσ Ε' Οικουμενικισ ςυνό-
δου το 553 μ.χ. 
Ασ δοφμε κάποιεσ από τισ πεποικιςεισ του Ωριγζνθ που αφοροφν τον Θεό , τον 
κόςμο και τον άνκρωπο. Ο Θεόσ είναι πνεφμα, το άπειρο και απόλυτο Ον , το αίτιο, 
θ πθγι θ αρχι και το τζλοσ των όντων, με υπζρτατθ αγακότθτα και υπζρτατθ 
παντοδυναμία. Η δθμιουργικι ενζργεια ανικει μόνο ςτον Θεό, που ωσ πανάγακοσ 
και αμετάβλθτοσ πάντοτε δθμιουργεί. υνεπϊσ προ του κόςμου αυτοφ υπιρξαν 
άλλοι κόςμοι, όπωσ κα υπάρξουν και άλλοι μετά από αυτόν. 
Ο Θεόσ μπορεί να προςεγγιςτεί μόνο με τθν ψυχι και τθ διάνοια, όχι άμεςα αλλά 
δια του Λόγου. Επειδι είναι αμετάβλθτοσ και θ δθμιουργικι Σου ενζργεια αιϊνια, ο 
κόςμοσ είναι προαιϊνιοσ. Όπωσ το φωσ είναι ταυτόςθμο με τον Ήλιο, ζτςι δεν 
μποροφμε να εννοιςουμε τον Θεό χωρίσ κόςμο. Ο Λόγοσ ι Τιόσ είναι θ οφία του 
Πατζρα ο οποίοσ γεννάται ςυνεχϊσ από Αυτόν. Είναι θ πρωταρχικι και υπζρτατθ 
αιτία των πάντων, που ςαν ιδζα ιςχφσ και ψυχι του κόςμου, υπιρχε εςαεί ςτον Θεό 
όντασ τθσ ίδιασ υπόςταςθσ με τον Πατζρα, ομοοφςιοσ αλλά και υποτελισ. 
Σα πάντα δθμιουργικθκαν από τον Τιό Λόγο με εντολι τοφ Πατζρα, ςυνζχονται και 
κυβερνϊνται από τον Πατζρα μζςω τοφ Λόγου. Ο Λόγοσ ςτζκεται ανάμεςα ςτο 
ανεκδιλωτο και τθ δθμιουργία, ςτο ζνα και τα πολλά, μετζχοντασ τθσ φφςθσ και 
των δφο.  
Σο ςφμπαν είναι ζνα τεράςτιο ηωντανό ον που διατθρείται και υπάρχει εξαιτίασ του 
Λόγου και λειτουργεί όπωσ ο Πλατωνικόσ κόςμοσ.  
Μζςα του υπάρχουν πολλά ηωντανά όντα, ςτα οποία περιλαμβάνονται τα άςτρα 
που είναι κι αυτά ζμψυχα και ίςωσ προςφζρουν μελλοντικι κατοικία ςε οριςμζνεσ 
ανκρϊπινεσ ψυχζσ. 
Ο κεόσ δθμιοφργθςε πνευματικά όντα ελεφκερα και λογικά, τα οποία μποροφν να 
καταςτοφν «αγακά». Για τον λόγω όμωσ ότι τα όντα ζκαναν κακι χριςθ του 
αυτεξοφςιου τουσ, ο κεόσ δθμιοφργθςε τον υλικό κόςμο ωσ τιμωρία, δίνοντασ ςτο 
κάκε ον αναλόγωσ τοφ βακμοφ παρεκτροπισ του μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό 
υλικότθτασ. 
Οι αποκαλφψεισ του Λόγου δια των προφθτϊν και κυρίωσ δια του Ιθςοφ ςκοπό 
είχαν τθν λφτρωςθ των πνευμάτων από τθν φλθ. 
Ο κόςμοσ είχε αρχι και κα ζχει και τζλοσ, όμωσ κα τον διαδεχκοφν άλλοι κόςμοι. 
Ζτςι θ Ανάςταςθ υποβιβάηεται ςτο επίπεδο απλοφ επειςοδίου τθσ κοςμικισ 



ιςτορίασ. Η τελικι αποκατάςταςθ, όπου όλα τα πράγματα κα επιςτρζψουν ςτθν 
αρχικι τουσ κατάςταςθ απομακρφνεται ζπ’ άπειρον. Η ψυχι είναι αιϊνια όχι μόνο 
λόγω τισ κείασ χάριτοσ αλλά και λόγω τθσ ουςίασ τισ φφςεϊσ τθσ. Είναι δθμιοφ-
ργθμα, όμωσ θ δθμιουργία τθσ, όπωσ υποςτθρίηει και ο Πλωτίνοσ βρίςκεται ζξω από 
τον χρόνο. 
Κάκε ψυχι ιταν αρχικά κακαρόσ νουσ και κάκε ψυχι μπορεί να επανζλκει ςε αυτιν 
τθν κατάςταςθ. το μεςοδιάςτθμα όμωσ πρζπει να υψωκεί και να πζςει πολλζσ 
φορζσ. 
Σο γεγονόσ ότι δεν αρχίηουμε όλοι από το ίδιο επίπεδο τον αγϊνα για τθν ςωτθρία, 
μπορεί να εξθγθκεί με τρόπο ςυνεπι προσ τθν κεία δικαιοςφνθ μόνο αν φζρουμε 
πάνω μασ περαςμζνα παραπτϊματα που διαπράχκθκαν ςε προθγοφμενεσ ηωζσ. 
Η ανκρϊπινθ ψυχι μπορεί να υψωκεί ςτθν κατάςταςθ του αγγζλου ι να βυκιςτεί 
ςτθν κατάςταςθ του διαβόλου, και ο Ωριγζνθσ παίηει με τθν ιδζα του Πλάτωνα ότι θ 
ψυχι μπορεί να ξαναγεννθκεί ςε ςϊμα ηϊου. Σο πεπρωμζνο τθσ ςτο μεςοδιάςτθμα 
από τθν μία μετενςάρκωςθ ςτθν άλλθ εξαρτάται από τθν ηωι που ζηθςε πάνω ςτθ 
γθ. Η κακι ψυχι κα πρζπει να υποςτεί τθν κάκαρςθ αλλά όχι αιϊνια, αφοφ θ κεία 
δικαιοςφνθ είναι επανορκωτικι κι όχι εκδικθτικι. Η κόλαςθ για τον Ωριγζνθ είναι 
κατάςταςθ του νου, αυτό που ο Ωριγζνθσ ονομάηει « τιμωρία και μαρτφριο από τθν 
ζλλειψθ ςυνοχισ τθσ ψυχισ ». 
Η αγακι ψυχι κα κατοικιςει κάποιο διάςτθμα ςτον επίγειο παράδειςο, όπου ο 
κεόσ κα οργανϊςει ζνα ςχολείο ψυχϊν με αγγζλουσ ωσ εκπαιδευτζσ οι οποίοι κα 
διδάξουν τισ απαντιςεισ για όλεσ τισ ερωτιςεισ που τισ βαςανίηουν ςτθν γθ. Ο 
Ωριγζνθσ προςφζρει μια περίλθψθ τθσ φλθσ πάνω ςτθν οποία οι ψυχζσ τελικά κα 
προβιβαςτοφν ςε υψθλότερεσ ςφαίρεσ και πιο προχωρθμζνεσ τάξεισ. Ο παράδειςοσ 
είναι πανεπιςτιμιο που δεν τελειϊνει ποτζ. Όταν βρεκοφν ςε αυτιν τθν κατάςταςθ 
οι ψυχζσ κα εφοδιαςτοφν με ςϊματα, από υλικό πιο εκλεπτυςμζνο από το δικό μασ 
αλλά όςο υψϊνονται μζςα από τισ ςφαίρεσ κα το αποβάλλουν βακμιαία. 
Ο Ωριγζνθσ για το πλικοσ των ςυγγραμμάτων του ονομάςκθκε "χαλκζντεροσ", και 
για το ικοσ του "Αδαμάντιοσ". Για τον ακριβι αρικμό των ςυγγραμμάτων του υπά-
ρχουν αντιφατικά ςτοιχεία. φμφωνα με τον Ευςζβιο τα ςυγγράμματα του ανζρ-
χονται περίπου ςτα 2.000, κατά τον Επιφάνιο ςε 6.000, ενϊ κατά τον Ιερϊνυμο 
περίπου ςε 800. Παρόλα αυτά κατθγορικθκε όςο λίγοι κυρίωσ διότι υποςτθρίχκθκε 
ότι "ανακάτεψε" Πλατωνικζσ και Χριςτιανικζσ κεωρίεσ. Σο 202 και κατά τθν διάρ-
κεια του διωγμοφ του επτίμιου εβιρου, ο πατζρασ του φυλακίςτθκε, μαρτφρθςε 
και δθμεφτθκε θ περιουςία του, αφινοντασ δίχωσ ειςοδιματα τθν εννεαμελι 
οικογζνεια του. Ο Ωριγζνθσ ςε νεαρι θλικία (17 χρονϊν) προζτρεψε τον πατζρα του 
να μαρτυριςει παρά να αρνθκεί τον Χριςτό. Χαρακτθριςτικό είναι ότι ςε μία 
επιςτολι του αναφζρει ςτον ζγκλειςτο πατζρα του "πρόςεχε μθν αλλάξεισ γνϊμθ 
για χάρθ μασ" Μετά τθν κανάτωςθ του πατζρα του ο Ωριγζνθσ για να βοθκιςει τθν 
οικογζνεια του αντζγραφε αρχαίουσ ςυγγραφείσ αμειβόμενοσ. Σαυτόχρονοσ τθν 
θμζρα δίδαςκε δίχωσ αμοιβι, και τθν νφχτα μελετοφςε τθν βίβλο ηϊντασ αςκθτικι 
και λιτι ηωι. Ακολουκϊντασ πιςτά τισ γραφζσ προζβθ ςε μία ακραία πράξθ, 
επθρεαςμζνοσ από το εδάφιο ( Ματκ. 19,12) " υπάρχουν ευνοφχοι που ευνουχί-
ςτθκαν προκειμζνου να μπουν ςτθν βαςιλεία των ουρανϊν " Ο μεγάλοσ αρικμόσ 
των μακθτϊν του από άντρεσ και γυναίκεσ τόςο "Εκνικϊν" όςο και Ιουδαίων, τον 
ανάγκαςε να ορίςει χωρίςει τουσ μακθτζσ του ςε δφο τμιματα, των αρχαρίων ςτθν 
οποία δίδαςκε ο Ηρακλάσ, και των προχωρθμζνων ςτουσ οποίουσ δίδαςκε ο ίδιοσ. 



φμφωνα με τον μακθτι του Γρθγόριο Νεοκαιςάρειασ, ο Ωριγζνθσ δίδαςκε ςτθ νζα 
ςχολι φυςιολογία, γεωμετρία, αςτρονομία, θκικι, φιλοςοφία και κεολογία. 
Μεταξφ των μακθτϊν του ιταν και οι επίςκοποι Θεόκτιςτοσ και Αλζξανδροσ, ο 
επίςκοποσ Καιςάρειασ Καππαδοκίασ Φιρμιλιανόσ κακϊσ και πολλοί κλθρικοί.  
Κατά τον διωγμό του Δζκιου το 249/250, ςυνελιφκθ, φυλακίςτθκε, βαςανίςτθκε 
πολφ ςκλθρά και τελικά αφζκθκε ελεφκεροσ. Πζκανε το 254 περίπου ςτθν Σφρο τθσ 
Φοινίκθσ καταβεβλθμζνοσ από τα βαςανιςτιρια που υπζςτθ ςτθν φυλακι. 
 
 

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΣΟΤ ΩΡΙΓΕΝΗ ► 
 
 

 

 

 

 
Κέλσος: ένας αρνητής τοσ Χριστιανισμού ► 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6462_ae241614747f4541825b6584e89ba6dd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B9pd-sM26Rc
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6462_ae241614747f4541825b6584e89ba6dd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B9pd-sM26Rc

