
Σπερματικός λόγος 

Ο όρος «σπερματικός λόγος» πρωταρχικά συναντάται στους Στωικούς φιλοσόφους 

και νοείται είτε ως ο παγκόσμιος και καθολικός θείος λόγος, ο οποίος δημιουργεί και 

διέπει όλα τα όντα, είτε ως ο επιμέρους λόγος ο οποίος ενυπάρχει σε όλα τα όντα. 

Ειδικότερα στον άνθρωπο ο σπερματικός λόγος, που ως μέρος του καθολικού – 

παγκόσμιου λόγου διαπερνά το σώμα του, ταυτίζεται με την ίδια την ψυχή. 

 Κατά τον β΄αιώνα μ.Χ χρησιμοποιείται από ένα χριστιανό φιλόσοφο, τον απολογητή 

Ιουστίνο, με εντελώς νέο περιεχόμενο. Ο σπερματικός λόγος του Ιουστίνου 

σχετίζεται με το Λόγο του Θεού για τον οποίο γίνεται λόγος στην αρχή του Ιωάννειου 

ευαγγελίου. Σύμφωνα με τον Ιουστίνο ο σπερματικός λόγος είναι η έμφυτη δύναμη 

του Λόγου του Θεού η οποία ενυπάρχει και ενεργεί σε όλους τους ανθρώπους και δια 

της οποίας ο Λόγος φωτίζει και καθοδηγεί τον άνθρωπο στην αναζήτηση και 

ανεύρεση της αλήθειας. Βέβαια αυτή η φωτιστική ενέργεια του Λόγου επεκτείνεται 

σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, αφού ο Λόγος από τον Ιωάννη 

χαρακτηρίζεται ως « το φως το αληθινόν…… (το οποίο) φωτίζει πάντα άνθρωπον 

ερχόμενον  εις τον κόσμον» (Ιω 1,9). 

Από την παραπάνω τοποθέτηση προκύπτει ότι η αλήθεια είναι αποτέλεσμα 

φωτιστικής ενέργειας και παρουσίας του σπερματικού θείου Λόγου που ενυπάρχει 

αδιάκριτα. Ενώ στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ενεργούσε ως  άσαρκος λόγος 

στους προφήτες, στην περίοδο της προχριστιανικής ελληνικής αρχαιότητας 

ενεργούσε ως σπερματικός λόγος μέσω των φιλοσόφων, ποιητών και συγγραφέων 

της. Χαρακτηριστικά ο Ιουστίνος λέει: « ευχόμενος και παμμάχως αγωνιζόμενος 

ομολογώ, ουχ ότι αλλότρια εστι τα Πλάτωνος διδάγματα του Χριστού, αλλ΄ ότι ουκ έστι  

πάντη όμοια, ώσπερ ουδέ τα των άλλων, Στωικών τε και ποιητών και συγγραφέων. 

Έκαστος γαρ τις από μέρους του σπερματικού θείου λόγου το συγγενές ορών καλώς 

εφθέγξατο»  

Αυτή η θετική αξιολόγηση της ελληνικής φιλοσοφίας στην οποία προβαίνει ο 

Ιουστίνος μέσω του σπερματικού λόγου έχει τεράστια σημασία για τη δημιουργική 

εξέλιξη και ιστορική πορεία της σχέσης ελληνισμού και χριστιανισμού. Αποτέλεσε 

την απαρχή για την προσέγγιση των δύο μεγεθών η οποία συνεχίστηκε από τους 

Αλεξανδρινούς θεολόγους Κλήμη και Ωριγένη και ολοκληρώθηκε από τους 

Καππαδόκες Πατέρες τον 4
ο
 αιώνα μΧ. Για παράδειγμα η εκλεκτική στάση που 



συνιστά ο Μ. Βασίλειος προς τους Έλληνες φιλοσόφους στο « Προς τους νέους, όπως 

αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων» εναρμονίζεται πλήρως με τη θεολογία του 

σπερματικού λόγου του Ιουστίνου. 

Μεγάλοι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας αποκάλυψαν σπέρματα, δηλαδή τμήματα της 

αλήθειας και ο λόγος τους ονομάστηκε σπερματικός λόγος. Ο Σωκράτης στην 

απολογία του σύμφωνα με τον Πλάτωνα, αναφέρει: « τον λοιπόν βίον  καθεύδοντες 

διατελοίτε αν, ει μη τίνα άλλον ο Θεός υμίν επιπέμψειε κηδόμενος υμών» (Πλάτωνος 

Απολογία Σωκράτη, 31,Α) 

Στην «Πολιτεία»  του Πλάτωνα δίνεται η περιγραφή του Πάσχοντα δικαίου, η οποία 

εμφανίζει ομοιότητα με την προφητεία του Ησαΐα (κεφ 40) που αναφέρεται στο 

Πάθος του Μεσσία : « Γυμνητέος δη πάντων πλην δικαιοσύνης … μηδέν γαρ αδικών, 

δόξαν εχέτω την μεγίστην αδικίας, ίνα η βεβασαισμένος εις δικαιοσύνην… αλλ΄ ίτω 

αμετάστατος άχρι θανάτου, δοκών μεν είναι άδικος δια βίου, ων δε δίκαιος… ούτω 

διακείμενος ο δίκαιος μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεθήσεται, εκκαυθήσεται 

τωφθαλμώ, τελευτών πάντα κακών παθών ανασχινδυλευθήσεται» (Πολιτεία Β΄ 361C - 

362
 
Α ) 

 Ο Αισχύλος στον Προμηθέα Δεσμώτη παρουσιάζει τον Προμηθέα καρφωμένο στον 

Καύκασο για την «ύβρι»  του έναντι των θεών. Ο γύπας γεννημένος από μια 

τερατώδη γυναίκα, μισή γυναίκα μισή φίδι, τρώει το συκώτι του τιμωρημένου. Μια 

παρθένος τον επισκέπτεται και αυτός της λέει ότι ο λυτρωτής του θα είναι ένας από 

τους απογόνους της, ενώ ο Ερμής αποκαλύπτει ότι το μαρτύριο θα τελειώσει όταν 

βρεθεί κάποιος από τους θεούς να πάθει αντί για αυτόν:   

τοιού δε μόχθου τέρμα μη τι προσδόκα 

πριν αν θεών τις διάδοχος των σων πόνων 

φανή, θελήση τα΄ εις αναύγητον μολείν 

Άδην κνεφαία τα΄ αμφί ταρτάρου βάθη( στ. 1026-1028) 

Στο πρόσωπο του Προμηθέα είναι η ανθρωπότητα που κατατρώγεται από γύπα τον 

οποίο γέννησε η « Έχιδνα». Η παρθένος Ιώ αποτελεί προεικόνιση της Παναγίας και 

διάδοχος των πόνων της ανθρωπότητας, που εικονίζεται με τον Προμηθέα, είναι ο 

Ιησούς που κατά την τριήμερη ταφή του κατέβηκε στον «αναύγητο Άδη». 



Θα μπορούσα να αναφέρω πάμπολλα παραδείγματα όμως πιστεύω ότι τα τρία 

προαναφερόμενα μπορούν να αποδείξουν για ποιο λόγο οι Πατέρες θεωρούσαν ότι η  

ελληνική φιλοσοφία ήταν «Παιδαγωγός εις Χριστόν». Επίσης έτσι ερμηνεύεται η 

απεικόνιση των προσώπων αρχαίων φιλοσόφων και συγγραφέων στους νάρθηκες 

ιερών μονών, όπως για παράδειγμα στη μονή Φιλανθρωπινών στα Ιωάννινα και στη 

μονή Ιβήρων στο Άγιο Όρος.  

Μονή Φιλανθρωπινών, Ιωάννινα 

Για όλους  αυτούς τους φορείς του σπερματικού λόγου ο Ιουστίνος αναφέρει: « οι 

μετά λόγου βιώσαντες Χριστιανοί εισί, καν άθεοι ενομίσθησαν, οίον τε Έλλησι μεν 

Σωκράτης και Ηράκλειτος…»  

Ενώ ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς δηλώνεςι απερίφραστα: « ουκ οίμαι υπό Ελλήνων 

σαφέστερον προσμαρτυρήσεσθαι τον Σωτήρα ημών» (Στρωματείς 5,13)  
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