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Στην Ελλάδα με τον όρο «Θεοσοφία» εννοείται κάτι ορισμέ-
νο, όποιος όμως μελετήσει το παρόν έργο θα δει ότι πρόκειται 
για κάτι διαφορετικό. Το βιβλίο αναφέρεται στην οντότητα 
άνθρωπος, στην πορεία της ζωής του κάθε ανθρώπου της επο-
χής μας και του μέλλοντος. Η μετάφραση έγινε αρχικά από 
τον Γαβριήλ Πανάγο. Μετά έγιναν πολλές διορθώσεις από 
ομάδα μελέτης έργων του Ρούντολφ Στάινερ στην Αθήνα.

Φεβρουάριος 1994
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ



ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ματιά ο τίτλος του βιβλίου αυτού μπορεί 
να φανεί κάπως παραπλανητικός για τον αναγνώστη. Μπο-
ρεί να του θυμίσει την θεοσοφία και την θεοσοφική εταιρεία 
της H.P. Blavatsky. Ωστόσο ο R. Steiner χρησιμοποίησε τον 
όρο αυτό ανεξάρτητα προσδίδοντάς του μια διαφορετική και 
αρκετά ευρύτερη έννοια. Σε προηγούμενους αιώνες ιδιαίτερα 
στην Κεντρική Ευρώπη η «Θεοσοφία» ήταν ένα αναγνωρι-
σμένο τμήμα της Φιλοσοφίας και της Θεολογίας. Ο Jacom 
Boehme ήταν γνωστός ως «μεγάλος θεόσοφος». Ο όρος 
μεταξύ άλλων ερμηνειών μας οδηγεί και πίσω στον απόστολο 
Παύλο που λέει (1 Κορ. 2:6-7): 

«Και ημείς οι Απόστολοι διδάσκομεν βέβαια σοφίαν, αλλά μετα-
ξύ των ωρίμων και προωδευμένων, από απόψεως πνευματικής, 
ανθρώπων, όχι όμως την σοφίαν των ανθρώπων του αμαρτωλού 
τούτου αιώνος ούτε των αρχόντων του κόσμου τούτου, των οποί-
ων η εξουσία είναι προσωρινή και θα καταλυθή.»
«Αλλά λαλούμεν και κηρύσσομεν σοφίαν μυστηριώδη, απρό-
σιτον εις την ανθρωπίνην διάνοιαν, σοφίαν του Θεού, η οποία 
μολονότι έχει αποκαλυφθή από τον Θεόν, εις μεν τους πιστούς, 
δια την ασθένειαν του ανθρωπίνου νου, δεν είναι εις όλον της το 
βάθος και το πλάτος γνωστή, εις δε τους απίστους και αδιαφω-
τίστους είναι ακόμη κρυμμένη. Αυτήν την σοφίαν προώρισεν ο 
Θεός πριν ακόμη γίνη η εν χρόνω δημιουργία, να την φανερώση, 
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δια να δοξάση ημάς τους πιστούς.»

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας περιγράφει (βασιζόμενος στην 
ανεξάρτητη έρευνα), ορισμένα θεμελιώδη δεδομένα αυτής 
της «μυστηριώδους σοφίας» που αφορούν τον άνθρωπο και 
το σύμπαν. Ο R. Steiner μας προτείνει αυτός ο όρος «Θεο-
σοφία» που έρχεται από την αρχαιότητα, να χρησιμοποιείται 
για τον σκοπό αυτό και να αποκατασταθεί με την αρχική και 
παγκόσμια σημασία του. 
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ΣΕ ΑΥΤΟ το βιβλίο δίνεται μια παρουσίαση μερικών τμημά-
των του υπεραισθητού κόσμου. Γι’ αυτόν που ισχύει μόνο ο 
αισθητός κόσμος, θα βρει αυτό το έργο, ένα χωρίς ουσία φα-
νταστικό κατασκεύασμα. Όποιος όμως αναζητά δρόμους που 
οδηγούν έξω από τον αισθητό κόσμο, θα καταλάβει σύντομα 
ότι η ανθρώπινη ζωή έχει μόνο να κερδίσει αξία και σημασία 
με την αντίληψη του άλλου κόσμου. Ο άνθρωπος δε θ’ αποξε-
νωθεί από την «αληθινή ζωή», όπως πολλοί φοβούνται, όταν 
αποκτήσει μια τέτοια αντίληψη γιατί τότε ακριβώς μαθαίνει 
ν’ αναγνωρίζει τις αιτίες της ζωής, ενώ χωρίς αυτές, ψηλαφεί 
σαν τυφλός μέσα στ’ αποτελέσματα. Μόνο με τη γνώση του 
υπεραισθητού το αισθητά «αληθινό» αποκτά σημασία. Έτσι 
μ’ αυτήν τη γνώση γινόμαστε ικανότεροι και όχι ανίκανοι για 
τη ζωή. Γιατί αληθινά «πρακτικός» άνθρωπος γίνεται μόνο 
όποιος καταλαβαίνει τη ζωή.

Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου δεν παρουσιάζει τίποτα 
για το οποίο δε διαθέτει εμπειρίες. Τέτοιου είδους εμπειρίες 
που μπορεί κανείς ν’ αποκτήσει σ’ αυτές τις περιοχές, για τις 
οποίες όμως ο συγγραφέας μπορεί να παρέχει πιστοποιήσεις.

Αυτό το βιβλίο δεν μπορεί να διαβαστεί, όπως συνηθίζου-
με να διαβάζουμε άλλα βιβλία στην εποχή μας. Εδώ πρέπει 
κάθε σελίδα και μερικές φορές κάθε πρόταση να δουλευτεί με 
κάποιο τρόπο από τον αναγνώστη. Αυτή η συνειδητή προ-
σπάθεια πρέπει να γίνει, γιατί μόνο τότε μπορεί αυτό το βι-

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ, ΔΕΥΤΕΡΗ 
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βλίο να εκπληρώσει τον προορισμό του προς τον αναγνώστη. 
Όποιος απλά το διαβάζει και μάλιστα στα πεταχτά, είναι σαν 
να μην το έχει διαβάσει καθόλου. Οι αλήθειες του πρέπει να 
γίνουν βιώματα. Η επιστήμη του πνεύματος έχει αξία μόνο 
κατ’ αυτήν την έννοια.

Αυτό το βιβλίο δεν μπορεί να κριθεί με τα κριτήρια της 
κοινής επιστήμης, αν πρώτα δεν αποκτηθεί μια άποψη για μια 
τέτοια κριτική από το ίδιο το βιβλίο. Αν ο κριτικός αποδεχθεί 
αυτήν την άποψη, τότε θα δει πως τα γραφόμενα δεν υστε-
ρούν σε τίποτε από αληθινή επιστημονικότητα. Ο συγγραφέ-
ας ξέρει πως ούτε σε μια λέξη δεν έχει έλθει σε αντίθεση με την 
επιστημονική του συνείδηση.

Όποιος θελήσει ν’ αναζητήσει σ’ έναν άλλο δρόμο τις 
αλήθειες που παρουσιάζονται εδώ, θα τον βρει στο έργο μου 
«Φιλοσοφία της Ελευθερίας». Τα δύο αυτά βιβλία σκοπεύ-
ουν τον ίδιο στόχο, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Για την κατα-
νόηση του ενός δεν είναι απαραίτητο το άλλο, αν και βοηθά σε 
μερικά σημεία το ένα το άλλο.

Όποιος σ’ αυτό το βιβλίο αναζητάει την τελική αλήθεια, 
θα το αποθέσει ίσως δυσαρεστημένος. Εδώ παρουσιάζονται 
αρχικά από ολόκληρη την Επιστήμη του Πνεύματος οι βασι-
κές της αλήθειες.

Στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η τάση να ρωτά αμέ-
σως για την αρχή και το τέλος του κόσμου, για τον σκοπό της 
ύπαρξης και για την οντότητα του Θεού. Όποιος δεν ψάχνει 
να βρει απλά λέξεις και όρους αλλά την πραγματική γνώση 
για τη ζωή, αυτός ξέρει, ότι σ’ ένα έργο που ασχολείται από 
την αρχή με τη γνώση του πνεύματος, δεν επιτρέπεται ν’ ανα-
φέρει πράγματα που ανήκουν στις ανώτερες βαθμίδες της 
σοφίας. Με την κατανόηση αυτής της αρχής θα γίνει σαφές 
και με ποιον τρόπο πρέπει να θέτονται ανώτερες ερωτήσεις. Σ’ 
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ένα άλλο έργο, το οποίο είναι συνέχεια αυτού, στο «Απόκρυ-
φη επιστήμη» βρίσκονται κι άλλες πληροφορίες του τομέα 
που εξετάζουμε εδώ.

Όποιος σήμερα παρουσιάζει γεγονότα του υπεραισθητού 
κόσμου πρέπει να έχει ξεκάθαρα στο μυαλό του δύο πράγμα-
τα: Πρώτον πως η εποχή μας έχει ανάγκη από την καλλιέρ-
γεια των υπεραισθητών γνώσεων. δεύτερον πως σήμερα στην 
πνευματική ζωή επικρατούν πλήθος από συναισθήματα και 
απόψεις που βλέπουν μία τέτοια παρουσίαση σαν αλλοπρό-
σαλλη φαντασιοπληξία και ονειροπόλημα. Η εποχή μας έχει 
ανάγκη από υπεραισθητές γνώσεις, διότι όλα όσα ο άνθρωπος 
ακούει γενικά για τον κόσμο και τη ζωή, του προκαλούν ανα-
ρίθμητα ερωτήματα, τα οποία μπορούν να πάρουν μιαν απά-
ντηση μόνον μέσω υπεραισθητών αληθειών. Πάνω σ’ αυτό 
δεν πρέπει να απατόμαστε: όλα όσα μπορεί κάποιος να πάρει 
ως πληροφορίες πάνω στις βάσεις της ύπαρξης από το πνευ-
ματικό ρεύμα που επικρατεί σήμερα, δεν είναι για τη βαθιά 
συναισθηματική ψυχή απαντήσεις αλλά ερωτήσεις πάνω στα 
μεγάλα αινίγματα του κόσμου και της ζωής. Είναι πιθανόν σε 
μερικούς για ένα χρονικό διάστημα να επικρατεί η άποψη πως 
στα «αποτελέσματα αυστηρών επιστημονικών γεγονότων» 
και στα συμπεράσματα μερικών σύγχρονων διανοούμενων 
υπάρχει μια λύση των αινιγμάτων της ύπαρξης. Εάν όμως 
η ψυχή εμβαθύνει μέχρι εκεί που πρέπει, εάν καταλαβαίνει 
πραγματικά τον εαυτό της, τότε αυτό που αρχικά της φαινό-
ταν σαν λύση, της παρουσιάζεται σαν παρακίνηση για αληθι-
νές ερωτήσεις. Και μία απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση δεν 
πρέπει ν’ ανταποκρίνεται μόνο σε μιαν ανθρώπινη περιέργεια, 
αλλά απ’ αυτήν εξαρτάται η εσωτερική ηρεμία και η αρμονία 
της ψυχικής ζωής. Η προσπάθεια για την απόκτηση μιας τέ-
τοιας απάντησης, δεν ικανοποιεί απλά την τάση για γνώση, 
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αλλά κάνει τον άνθρωπο εργατικό και ικανό ν’ αντιμετωπίζει 
τη ζωή, ενώ η έλλειψη απάντησης στις αντίστοιχες ερωτήσεις, 
τον παραλύει ψυχικά και στη συνέχεια σωματικά. Η γνώση 
του υπεραισθητού δεν είναι απλώς κάτι που θα καλύψει μια 
θεωρητική ανάγκη, αλλά ανάγκη για την αληθινή πρακτική 
ζωή. Εξαιτίας ακριβώς του χαρακτήρα της σύγχρονης πνευ-
ματικής ζωής η γνώση του Πνεύματος είναι απαραίτητη για 
την εποχή μας.

Από την άλλη πλευρά είναι αλήθεια πως πολλοί σήμερα 
απωθούν με δύναμη αυτό που γι’ αυτούς είναι πιο αναγκαίο. 
Η καταπιεστική εξουσία πολλών απόψεων που αναπτύχθηκαν 
με βάση τη «σίγουρη επιστημονική πείρα», είναι για μερι-
κούς τόσο ισχυρή που δεν μπορούν παρά να βλέπουν την πα-
ρουσίαση ενός βιβλίου, όπως αυτό, σαν ανεδαφική ανοησία. 
Αυτός που παρουσιάζει υπεραισθητές γνώσεις μπορεί βεβαί-
ως ν’ αντισταθεί χωρίς αυταπάτες και ν’ αντιμετωπίσει τέτοιες 
καταστάσεις. Εξάλλου πολλοί θ’ απαιτήσουν απ’ αυτόν «ανα-
ντίρρητες» αποδείξεις γι’ αυτά που παρουσιάζει. Δε σκέφτο-
νται όμως πως έτσι απατώνται. Διότι δεν απαιτούν –χωρίς 
εξάλλου να έχουν συνείδηση αυτού-– αποδείξεις που υφίστα-
νται αντικειμενικά, αλλά αποδείξεις που αυτοί οι ίδιοι θέλουν 
ν’ αποδεχθούν ή που είναι σε θέση ν’ αποδεχθούν. Ο συγγρα-
φέας αυτού του βιβλίου ξέρει πως μέσα σ’ αυτό δεν υπάρχει 
τίποτε που να μη μπορεί ν’ αναγνωρίσει ο κάθε άνθρωπος που 
βασίζεται στη σημερινή γνώση για τη φύση. Γνωρίζει πως 
μπορεί να προσαρμοστεί στις απατήσεις των φυσικών επιστη-
μών και ακριβώς γι’ αυτό ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζε-
ται εδώ ο υπεραισθητός κόσμος βασίζεται σε κάτι ανάλογο. 

και βέβαια μια καθαρή επιστημονική μέθοδος θα έπρεπε να 
ανταποκρίνεται σ’ αυτήν την παρουσίαση. Και όποιος σκέ-
φτεται έτσι, θα αισθανθεί σε διάφορες συζητήσεις να τον αγ-
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γίζει αυτό που εκφράζεται στη βαρυσήμαντη φράση του Γκαί-
τε: «Μια λανθασμένη διδασκαλία δεν αντικρούεται, διότι 
ακριβώς βασίζεται στην πεποίθηση πως το λανθασμένο είναι 
ορθό». Συζητήσεις μ’ εκείνον για τον οποίον ισχύουν μόνον 
εκείνες οι αποδείξεις που βρίσκονται μέσα στη νοοτροπία του, 
είναι άκαρπες. Όποιος έχει καταλάβει την ουσία του «αποδει-
κνύειν», γνωρίζει καλά πως η ανθρώπινη ψυχή βρίσκει την 
αλήθεια μέσα από άλλους δρόμους και όχι από συζητήσεις. Μ’ 
αυτές τις διαθέσεις δόθηκε προς δημοσίευση το βιβλίο.

Rudolf Steiner


