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"Η χαρά για τη ζωή και 
η αγάπη για όλη την Ύπαρξη...
Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας σωστής 
καλλιέργειας της αίσθησης 
της ομορφιάς και της τέχνης."

Rudolf Steiner
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ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ της ανθρωποσοφικά προσανατολισμένης 
Πνευματικής Επιστήμης βρίσκονται στις εργασίες που γρά-
φτηκαν και εκδόθηκαν από τον Rudolf Steiner (1861-1925). 
Ταυτόχρονα ο Dr. R. Steiner έδωσε πολυάριθμες διαλέξεις 
και μαθήματα τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για μέλη της 
Θεοσοφικής (αργότερα Ανθρωποσοφικής) Εταιρείας στα 
χρόνια μεταξύ του 1900 και του 1924. Δεν ήταν η αρχική του 
επιθυμία να δημοσιευτούν αυτές οι διαλέξεις -οι οποίες ήταν 
ανεξαιρέτως μιας αυθόρμητης φύσης και ιδωμένες ως “προ-
φορικές επικοινωνίες οι οποίες δεν προορίζονται για έκδο-
ση”. Ωστόσο, μετά από έναν αυξανόμενο αριθμό ατελών και 
εσφαλμένων μεταγραφών του περιεχομένου των διαλέξεων 
από ακροατές οι οποίες τυπώθηκαν και  άρχισαν να κυκλο-
φορούν, θεώρησε απαραίτητη την εποπτεία των σημειώσεων. 
Εμπιστεύθηκε αυτό το καθήκον στη Marie von Sivers. Εκεί-
νη κατέστη υπεύθυνη για την επιλογή των στενογράφων, την 
εποπτεία των μεταγραφών τους και την απαραίτητη αναθεώ-
ρηση των κειμένων πριν την έκδοση. Καθώς ο Rudolf Steiner 
ήταν μόνο σε ελάχιστες περιστάσεις σε θέση να διορθώσει τις 
σημειώσεις ο ίδιος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξή του 
αναφορικά με την έκδοση όλων των διαλέξεών του: “Υπάρ-
χουν λάθη τα οποία προέκυψαν από τις μεταγραφές τα οποία 
δεν είχα την ευκαιρία να αναθεωρήσω και τα οποία θα πρέπει 
να ανεχτείτε”. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ RUDOLF STEINER
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Στο κεφάλαιο 35 της αυτοβιογραφίας του ο Rudolf Steiner 
εξηγεί τη σχέση ανάμεσα στις τυπωμένες διαλέξεις του τις 
προορισμένες για τα μέλη -οι οποίες κυκλοφόρησαν αρχικά 
σε έναν στενό εσωτερικό κύκλο- και τα δημόσια γραπτά του. 
Το σχετικό κείμενο έχει τυπωθεί στο τέλος αυτού του τόμου. 
Αυτό που εκφράζεται εδώ άπτεται επίσης και των διαλέξε-
ων-κύκλων μαθημάτων που απευθύνονταν σε ένα περιορισμέ-
νο κοινό που ήταν ήδη εξοικειωμένο με τις αρχές της Πνευμα-
τικής Επιστήμης. 
Μετά το θάνατο της Marie Steiner (1867-1948) η επιμέλεια 
των “Απάντων του Rudolf Steiner” ξεκίνησε βασισμένη στις 
κατευθύνσεις που εκείνη είχε δώσει. 



Απόσπασμα από το βιβλίο 
Rudolf Steiner, Αυτοβιογραφία, κεφ. 35

Τα βιβλία που τώρα έχουν γίνει διαθέσιμα στο ευρύ κοινό κα-
θώς και μια εκτεταμμένη σειρά κύκλων διαλέξεων που αρχικά 
προορίζονταν για εσωτερική κυκλοφορία και ήταν διαθέσιμες 
μόνο σε μέλη της Θεοσοφικής (αργότερα Ανθρωποσοφικής) 
Εταιρείας, αποτελούν δύο από τις συνέπειες της ανθρωποσο-
φικής μου δραστηριότητας. Οι μεταγραφές των διαλέξεων 
έγιναν κάποιες με μεγαλύτερη σχολαστικότητα και ακρίβεια 
και άλλες με μικρότερη. Όμως η έλλειψη χρόνου δε μου επέ-
τρεψε να αναλάβω τη διόρθωσή τους. Εγώ, από την πλευρά 
μου θα προτιμούσα ο προφορικός λόγος να παραμείνει προ-
φορικός, αλλά τα μέλη ήταν υπέρ μιας ιδιωτικής έκδοσης των 
κύκλων αυτών των διαλέξεων. Κι έτσι έγινε. Αν είχα τον χρό-
νο να διορθώσω την μεταγραφή τους, ο περιορισμός “Μόνο 
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για μέλη” δεν θα είχε εξαρχής τεθεί. Τώρα έχει αρθεί εδώ και 
έναν χρόνο. 
Εδώ στην αυτοβιογραφία μου είναι πάνω απ’ όλα απαραίτητο 
να εξηγήσω πώς τα δύο αυτά -οι εκδόσεις οι προορισμένες είτε 
για γενική είτε για ιδιωτική κυκλοφορία- προσαρμόστηκαν 
στην εκπόνηση της Ανθρωποσοφίας από μέρους μου.
Οποιοσδήποτε επιθυμεί να ακολουθήσει την εσωτερική μου 
διαμάχη στην προσπάθεια να εισάγω την Ανθρωποσοφία στη 
σύγχρονη σκέψη, θα πρέπει να το κάνει με τη βοήθεια των έρ-
γων που κυκλοφορούν ευρέως, τα οποία περιλαμβάνουν μια 
ανάλυση όλων των γνωσιακών μορφών αυτής της εποχής. 
Εκεί βρίσκεται επίσης αυτό που κρυσταλλοποιήθηκε μέσα 
μου ως “πνευματική όραση” και από το οποίο γεννήθηκε η 
δομή της Ανθρωποσοφίας, όσο ατελής κι αν ήταν αυτή από 
πολλές απόψεις. 
Πέρα από αυτή την υποχρέωση να δημιουργήσω το οικοδό-
μημα της Ανθρωποσοφίας και ως εκ τούτου να υπηρετήσω 
μόνο αυτό που προκύπτει όταν πρόκειται να μεταδοθούν επι-
κοινωνίες από τον πνευματικό κόσμο στον σύγχρονο πολιτι-
σμό, προέκυψε επίσης η ανάγκη να ικανοποιήσω τις αξιώσεις 
που εκδηλώθηκαν μεταξύ των μελών ως μια πίεση, μια λαχτά-
ρα της ψυχής.
Πάνω απ’ όλα, πολλά μέλη ήταν διατεθειμένα να ακούσουν 
την παρουσίαση των Ευαγγελίων και των περιεχομένων της 
Βίβλου κάτω από το φως της Ανθρωποσοφίας. Μου ζητήθηκε 
να παραδώσω κύκλους μαθημάτων στους οποίους θα εξετά-
ζονταν τέτοιου είδους αποκαλύψεις προς την ανθρωπότητα. 
Οργανώθηκαν κάποιοι εσωτερικοί κύκλοι διαλέξεων λοιπόν 
γι’ αυτό τον λόγο. Σε αυτές τις διαλέξεις ήταν παρόντα μόνο 
μέλη που ήταν μυημένα στην Ανθρωποσοφία. Ήταν δυνατό 
να τους μιλήσω όπως και στους ειδήμονες της Ανθρωποσο-
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φίας. Η παράδοση αυτών των εσωτερικών διαλέξεων ήταν 
τέτοια που απλούστατα δεν μπορούσε να μεταδοθεί μέσα από 
γραπτά που προορίζονταν για το ευρύ κοινό. 
Σε αυτούς τους κλειστούς κύκλους ήμουν σε θέση να συζη-
τήσω για τα θέματα που θα έπρεπε να παρουσιάσω πολύ δι-
αφορετικά απ’ ό,τι θα μιλούσα αν προορίζονταν εξαρχής για 
το ευρύ κοινό. Έτσι, στο δυϊσμό μεταξύ δημοσίων και ιδιω-
τικών διαλέξεων ή εκδόσεων υπάρχει κάτι που έχει δίπτυχη 
προέλευση. Τα εξ ολοκλήρου προορισμένα για δημόσια κατα-
νάλωση γραπτά μου είναι αποτέλεσμα αυτού που πάλευε και 
πάσχιζε μέσα μου. Στις ιδιωτικές εκδόσεις η Εταιρεία παλεύει 
και πασχίζει μαζί μου. Ακούω τις δονήσεις μέσα στη ζωή της 
ψυχής των μελών και της δικής μου και ο τόνος των διαλέξε-
ων προκύπτει από αυτά που ακούω εκεί. 
Πουθενά δεν υπήρξε η παραμικρή νύξη για κάτι που δεν πή-
γαζε από την ουσία της Ανθρωποσοφίας. Δεν μπορεί να γίνει 
καμία παραχώρηση σε κανενός είδους προκατάληψη ή προαί-
σθημα προερχόμενο από τα μέλη. Όποιος διαβάσει αυτές τις 
ιδιωτικές εκδόσεις μπορεί να τις αποδεχτεί ως έναν αληθινό 
εκπρόσωπο του ανθρωποσοφικού φρονήματος. Έτσι, όταν οι 
αιτήσεις έγιναν πιο επείγουσες, ο κανόνας σχετικά με τον ιδι-
ωτικό χαρακτήρα αυτών των εκδόσεων μπορούσε να τροπο-
ποιηθεί χωρίς δισταγμό. Όποια λάθη προέκυψαν ωστόσο στις 
μεταγραφές τα οποία δεν είχα την ευκαιρία να διορθώσω, θα 
πρέπει να γίνουν ανεκτά. 
Το δικαίωμα ωστόσο κρίσης του περιεχομένου καθεμιάς από 
αυτές τις ιδιωτικές εκδόσεις το έχουν μόνο όσοι πληρούν τα 
προαπαιτούμενα για να το κάνουν. Για τη μεγάλη πλειοψηφία 
αυτών των εκδόσεων, αυτή είναι τουλάχιστον μια ανθρωπο-
σοφική γνώση του ανθρώπου και του σύμπαντος -στον βαθ-
μό που η ουσία της παρουσιάζεται μέσα στην Ανθρωποσοφία- 
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καθώς και της “ιστορίας της Ανθρωποσοφίας” όπως έχει προ-
κύψει μέσα από την επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο. 
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Αυτό το βιβλίο αποτελεί την πρώτη έκδοση στα ελληνικά της 
σημαντικής σειράς διαλέξεων του Rudolf Steiner επάνω στην 
Θεραπευτική Ευρυθμία. Προορίζεται τόσο για τον εφαρμο-
στή της Ευρυθμίας (ο οποίος ενδιαφέρεται για τις θεραπευ-
τικές ιδιότητες που μπορούν να ανιχνευτούν  στις διάφορες 
ασκήσεις που επεξηγούνται εδώ) όσο και για τον απλό ανα-
γνώστη καθώς υποδεικνύουν της περιπλοκές της ρυθμικής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του φυσικού εαυτού μας (της σω-
ματικής μας υπόστασης) και των διαμορφωτικών δυνάμεων 
του κόσμου που μας περιβάλει. Η γλώσσα και ο δυναμισμός 
που περιέχονται στα μεμονωμένα φωνήεντα και σύμφωνα 
αποκαλύπτεται προκειμένου να καταδείξει τη σχέση τους με 
την ύπαρξή μας και στις δύο ψυχικές ιδιότητές της καθώς και 
στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μεταστοιχειωθούν σε σι-
ωπηλή ευρυθμική κίνηση. 

Σε αυτές τις κινήσεις ο εκτελεστής είναι σε θέση να προ-
σεγγίσει απευθείας τις ίδιες τις διαμορφωτικές και αιθερικές 
ζωτικές δυνάμεις. Αυτές οι ασκήσεις  ονομάστηκαν από τον 
R. Steiner “εσωτερική γυμναστική” και περιέχουν ένα τερά-
στιο δυναμικό στην υπηρεσία της ψυχολογικής και σωματι-
κής μας ευημερίας. Προσφέρουν μια εντυπωσιακή πρόκληση 
για την ιατρική του σήμερα, παρέχοντας μια θεραπευτική δια-
δικασία  που ασχολείται τόσο με το νου και την ψυχή όσο και 
με το σώμα. 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
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Θα πρέπει να επισημάνω ότι κάποιες από τις διαλέξεις 
παρουσιάστηκαν σε  κοινό που ήταν πλήρως εξοικειωμένο με 
τις ανθρωποσοφικές έννοιες. Κάποια αποσπάσματα μπορούν 
πολύ εύκολα να παρεξηγηθούν εάν ο αναγνώστης δεν διαθέ-
τει το πλαίσιο της ανθρωποσοφικής αντίληψης. Για το λόγο 
αυτό συστήνω στους «νέους» αναγνώστες να διαβάσουν 
πρώτα κάποια βασικά βιβλία του Rudolf Steiner προκειμένου 
να καταστεί επωφελής η ανάγνωση του βιβλίου αυτού: “Θε-
οσοφία (GA9)”, “Κοσμική μνήμη (GA11)”, “Απόκρυφη 
Επιστήμη (GA13)”, “Εισαγωγή στην Ανθρωποσοφική 
Ιατρική - Α (GA 312) και Β τόμος (GA313 & GA314)”, 
“Βασικές Αρχές Θεραπείας (GA27)” &  “Απόκρυφος Φυ-
σιολογία” (GA128).

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Heike 
Redelius που επιμελήθηκε τις 8 διαλέξεις (GA315) και την 
«Διάλεξη πάνω στην Ευρυθμία» (GA279) που έδωσε ο 
R.Steiner για την Θεραπευτική Ευρυθμία, δίνοντας στη με-
τάφραση μια εύστοχη κατεύθυνση νοημάτων και συνειρμών. 

Παλαιό Φάληρο, 
Φεβρουάριος 2019

Γεράσιμος Κατραμάδος
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ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 στο οποίο εκδίδεται για πρώτη φορά ο κύ-
κλος διαλέξεων του Rudolf Steiner για τη Θεραπευτική 
Ευρυθμία στην ελληνική γλώσσα, συμπίπτει με τα εκατοστά 
γενέθλια του πρώτου σχολείου Waldorf στη Στουτγκάρδη. 
Μεταξύ της γένεσης της Θεραπευτικής Ευρυθμίας και του 
πρώτου αυτού σχολείου Waldorf υπάρχει μια άμεση σχέση 
που θα ήθελα εδώ να εκθέσω.

Η Ευρυθμία ήταν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος 
του σχολείου αυτού για όλες τις τάξεις και ο Rudolf Steiner 
προσκάλεσε σαν δασκάλες Ευρυθμίας την Erna Wolfram-
Deventer (31.03.1894 - 31.01.1976) και την Elisabeth 
Dollfus-Baumann (16.07.1895 - 12.02.1947). Αυτά τα ονό-
ματα τα συναντάμε στον παρόντα κύκλο των διαλέξεων του 
Rudolf Steiner. Οι Ευρυθμίστριες αυτές παρουσίασαν κατά 
τη διάρκεια των διαλέξεων τις ασκήσεις Θεραπευτικής Ευ-
ρυθμίας στις οποίες η Καλλιτεχνική Ευρυθμία μεταμορφώνε-
ται σε Θεραπευτική Ευρυθμία. Η Erna και η Elisabeth εξα-
σκούνταν από την αρχή της γένεσης της Ευρυθμίας (1912) 
μαζί με την πρώτη Ευρυθμίστρια Lory Maier-Smits δουλεύ-
οντας εντατικά πάνω σε αυτή τη νέα τέχνη όπως και μετά στο 
νεοϊδρυθέν Goetheanum. 

Αργότερα η Erna και η Elisabeth κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους στο πρώτο σχολείο Waldorf στη Στουτγκάρ-
δη, έκαναν τις πρώτες τους εμπειρίες με ασκήσεις Ευρυθμίας 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ HEIKE REDELIUS
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που είχαν θεραπευτικό χαρακτήρα οι οποίες δόθηκαν από τον 
Rudolf Steiner για παιδιά με κάποια ιδιαιτερότητα ή και πά-
θηση. Οι δυο τους ένιωθαν βαθιά την ανάγκη να δουλέψουν 
θεραπευτικά. Το 1921, η Erna παντρεύτηκε τον γιατρό Henk 
van Deventer ενώ η Elisabeth που ήταν παντρεμένη με τον 
μουσικό του σχολείου Paul Baumann, αγαπούσε τη δουλειά 
της στις λεγόμενες «βοηθητικές τάξεις» του Karl Schubert 
για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Η ώθηση για θεραπεία, οδήγησε τις δύο αυτές Ευρυθ-
μίστριες στο να θέσουν στον Rudolf Steiner την ερώτηση 
για μία Θεραπευτική Ευρυθμία. Έτσι, τον Απρίλιο του 1921, 
δόθηκε αυτός ο κύκλος διαλέξεων για τη Θεραπευτική Ευ-
ρυθμία με τις δυο τους να γίνονται οι πρώτες Θεραπευτικές 
Ευρυθμίστριες.

Η πρακτική εξάσκηση της Θεραπευτικής Ευρυθμίας 
δεν μπορεί να δοθεί ως μάθηση μέσα από το παρόν βιβλίο το 
οποίο όμως δίνει μία βαθύτατη και ολοκληρωμένη γνώση των 
γενικών εννοιών και εφαρμογών της καθώς και γνώσεις στην 
Ιατρική με μια προσέγγιση μέσα από την Ανθρωποσοφία. Η 
άσκηση της Θεραπευτικής Ευρυθμίας ως επάγγελμα προϋπο-
θέτει πρώτα την απόκτηση διπλώματος στην Καλλιτεχνική 
Ευρυθμία και μετά ακολουθούν οι σπουδές στη Θεραπευτική 
Ευρυθμία. Είναι ένα χρόνιο μονοπάτι εξάσκησης γιατί υπάρ-
χει η πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στον ασθενή, της σωστής 
εφαρμογής των ασκήσεων οι οποίες θα πρέπει να δίνονται σε 
συνεργασία με γιατρό. Αυτό σημαίνει ότι και ο γιατρός θα 
πρέπει να προχωρά με μια πρακτική εμπειρία των ασκήσεων 
αυτών και όχι μόνο με μία γνώση των διαλέξεων.  

Οι διαλέξεις αυτές συνεισφέρουν στο να γίνει σαφής ο 
κεντρικός ρόλος της Θεραπευτικής Ευρυθμίας στην Ανθρω-
ποσοφική Ιατρική. Επίσης, μπορούν να αναδεικνύουν βαθιά 
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στοιχεία και γνώσεις για την εξέλιξη της «Τέχνης της Θερα-
πείας» στη σημερινή εποχή που περιλαμβάνουν όλη την αν-
θρώπινη οντότητα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως είναι για μένα με-
γάλη η χαρά και τιμή η συμμετοχή μου –λόγω της πρακτικής 
εμπειρίας μου στη Θεραπευτική Ευρυθμία– στο να γίνει η 
έκδοση των διαλέξεων αυτών στην ελληνική γλώσσα. Ευχα-
ριστώ θερμά τον Γεράσιμο Κατραμάδο που μου έδωσε την ευ-
καιρία αυτή. Κλείνω εφέτος 40 χρόνια στο μονοπάτι της Ευ-
ρυθμίας και εύχομαι όλοι οι σπόροι στον τομέα της θεραπείας 
μέσα από την Ανθρωποσοφία να φυτρώσουν, να μεγαλώσουν, 
να ανθίσουν και να βγάλουν καρπούς Υγείας.

Αθήνα, Ιανουάριος 2019
Heike Redelius

Θεραπευτική Ευρυθμίστρια


