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Ο Rudolf Steiner το 1923 προέβλεψε ότι σε περίπου 80-100
χρόνια οι μέλισσες θα υποστούν μια μεγάλη κρίση - κυρίως
λόγω της τεχνητής αναπαραγωγής της βασίλισσας μέλισσας.

Το έργο του Ανθρωποσοφικού Κινήματος ουσιαστικά είναι να μας
γνωστοποιήσει κόσμους που μας περιβάλλουν κάθε στιγμή. Κόσμους στους οποίους ζούμε, αλλά για τους οποίους δεν γνωρίζουμε
τίποτα υπό κανονικές συνθήκες.
Η Ανθρωποσοφία δεν θέλει να μας γνωστοποιήσει κόσμους οι οποίοι είναι μακριά μας, δηλαδή κόσμους που μας είναι απρόσιτοι. Θέλει
να μας φέρει πιο κοντά με τους κόσμους εκείνους που μας επηρεάζουν και μας περιβάλλουν. Ωστόσο, αυτοί οι κόσμοι είναι άγνωστοι
για μας επειδή δεν διαθέτουμε τα όργανα εκείνα που θα μας επιτρέψουν να τους παρατηρήσουμε.
Προς το παρόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε για τους κόσμους αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούμε μόνο
να επισημάνουμε και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα «ξεκλειδώσουν» τα όργανα εκείνα
που θα τους επιτρέψουν να αντιληφθούν αυτούς τους υψηλότερους
κόσμους.
~ Rudolf Steiner
GA 88 : Über die astrale Welt und das Devachan
Βερολίνο, 28 Οκτωβρίου 1903
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Σχετικά με τις δημοσιεύσεις των διαλέξεων
του Rudolf Steiner
ΤΗ ΒΑΣΗ για την ανθρωποσοφικά προσανατολισμένη πνευματική επιστήμη αποτελούν τα γραπτά έργα του Rudolf Steiner
(1861-1925). Παράλληλα ο ίδιος από το έτος 1900 ως το 1924
έδωσε πάρα πολλές διαλέξεις, τόσο δημόσιες, όσο και για τα μέλη
της αρχικά θεοσοφικής και μετά ανθρωποσοφικής εταιρείας. Ο
ίδιος δεν ήθελε αρχικά οι ελεύθερα δοθείσες διαλέξεις να τυπωθούν
σε γραπτό λόγο, επειδή όσα ανακοινώθηκαν προφορικά δεν ήταν
προορισμένα για γραπτό λόγο. Επειδή όμως πολλές διαλέξεις καταγράφονταν από ακροατές και κυκλοφορούσαν σε γραπτά όλο και
αυξανόμενα με ελλείψεις και λάθη, απεφάσισε να βρεθεί μια λύση
σ’ αυτό. Αυτήν την αποστολή ανέλαβε η Marie Steiner von Sivers
(σύζυγος του Rudolf Steiner). Αυτή ανέλαβε να συγκεντρώσει τα
στενογραφημένα κείμενα, να γίνει η απαραίτητη επιμέλειά τους και
να εκδοθούν. Επειδή όμως ο ίδιος ο Rudolf Steiner λόγω έλλειψης
χρόνου ελάχιστα τέτοια γραπτά μπόρεσε να διορθώσει, ζήτησε στις
εκδόσεις όλων των διαλέξεών του, τις οποίες δεν πρόλαβε να διορθώσει, να αναφέρεται η επιφύλαξή του: «Να υποτίθεται ότι τα κείμενα που δεν έλεγξα μπορεί να έχουν λάθη.»
Μετά τον θάνατο της Marie Steiner (1867-1948) ξεκίνησε σύμφωνα με τις υποδείξεις της η έκδοση των απάντων του Rudolf Steiner.
Το παρόν βιβλίο αποτελεί μέρος αυτών των απάντων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ πίσω στον 20ο αιώνα μπορούμε να δούμε
την εξαιρετικά μεγάλη πρόοδο σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή επετεύχθη με ένα σοβαρό τίμημα,
την σταδιακή απώλεια της ενστικτώδους, ολιστικής γνώσης που
προστατεύει και καθοδηγεί εδώ και χιλιάδες χρόνια τη ζωή πάνω
στο πλανήτη μας. Από την άλλη θα ήταν λάθος να τρέφουμε μέσα
μας την επιθυμία για την επιστροφή μας στις “παλιές καλές ημέρες”. Ευτυχώς δεν μπορούν να ανακτηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να
βρεθούν νέοι τρόποι αξιοποίησης αυτής της γνώσης, διατηρώντας
ταυτόχρονα τα επιτεύγματα της επιστημονικής μας νοημοσύνης.
Προκειμένου να επικεντρωθούμε (με την οξυμένη μας διάνοια στο φυσικό επίπεδο), στην υλική πλευρά της φύσης, έπρεπε
να αγνοήσουμε τη διάσταση που αποτελεί την υποκείμενη αιτία
και υποστηρίζει τον φυσικό μας κόσμο: τον πνευματικό κόσμο.
Είτε αναγνωρίζουμε αυτό το κόσμο είτε όχι, το γεγονός ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια χιονοστιβάδα γεγονότων, με καταστροφική για την ζωή ποιότητα, δεν μπορεί να αγνοηθεί˙ σαφώς
θα πρέπει να αναζητήσουμε τις υποκείμενες αιτίες εφόσον θέλουμε
να διατηρήσουμε τη ζωή πάνω στη γη. Ο θάνατος των μελισσών σε
μεγάλες περιοχές του κόσμου μας, αποτελεί ένα μικρό κομματάκι
της μεγαλύτερης εικόνας.
Τι μπορούμε να κάνουμε για μια κατάσταση σαν αυτή που
έχει παγκόσμιες διαστάσεις; Οι περίοδοι κρίσεων, είτε σε προσωπικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι περίοδοι ευκαιριών. Αυτές οι
“στιγμές” στην ιστορία, μας ξυπνούν και μας ταρακουνούν προκειμένου να μην ακολουθήσουμε το μονοπάτι της (αυτό) καταστρο-11-
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φής, να αλλάξουμε κατεύθυνση και να πάρουμε μια νέα πορεία που
θα μας προσφέρει τη ζωή. Χωρίς να ανακτήσουμε μια ολιστική
γνώση – αυτή τη φορά όχι ενστικτώδη ή παραδοσιακή – δεν θα
μπορέσουμε να κερδίσουμε καμία αλήθεια. Βρισκόμαστε σε μια θάλασσα υποθέσεων σχετικά με τη προέλευση της ζωής, τον κόσμο
μας, την εξέλιξη και το σκοπό της εξέλιξης αυτής. Χρειάστηκε ένας
έντιμος επιστήμονας σαν τον Steven Hawkins για να αναγνωρίσει ότι σήμερα η κοσμοθεωρία μας βασίζεται στην εξής υπόθεση:
«Κάθε θεωρία της φυσικής είναι πάντα προσωρινή, καθώς είναι
απλά και μόνο μια υπόθεση: δεν μπορούμε να την αποδείξουμε…
Σήμερα οι επιστήμονες περιγράφουν το σύμπαν με όρους δυο
βασικών θεωριών… Το κύριο θέμα αυτού του βιβλίου… είναι η
αναζήτηση μιας νέας θεωρίας» . Ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι το
κοινό παίρνει αυτές τις υποθέσεις ως δεδομένα στοιχεία και ζει με
αυτές.
Ο Rudolf Steiner (1861-1925) δεν απορρίπτει τα πνευματικά επιτεύγματα της επιστημονικής μας εποχής, αλλά χρησιμοποιώντας τα ερεύνησε μια άλλη διάσταση, η οποία απαιτείται για
να συμπληρώσει τα αξιοθαύμαστα επιτεύγματα των φυσικών, σωματικών και ψυχολογικών επιστημών της εποχής μας. Η μέθοδος
του, που ονομάζεται “πνευματική επιστήμη”, ή “ανθρωποσοφία”,
μπορεί να προσεγγιστεί από οποιονδήποτε διαθέτει μεγάλη αντοχή
θέλησης, συγκέντρωσης και πρόθεσης. Φτάνοντας στα βασίλεια
της πραγματικότητας που προκαλούν και επηρεάζουν τον κόσμο
που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, ο Steiner μπόρεσε να
διασχίσει τη ζούγκλα των υποθέσεων και των θεωριών που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη καθημερινότητα μας.
Ο Rudolf Steiner πέρασε τα αποτελέσματα των ερευνών του
σε περίπου 40 γραπτά έργα και σε 2000 διαλέξεις. Τα αποτελέσματα των ερευνών του αναφορικά με τις πνευματικές πραγματικότητες, δεν προορίστηκαν για να γίνουν “πιστευτά”, … να προσεγγι-12-
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στούν μέσω τις πίστης. Αντιθέτως θα πρέπει να τα επαληθεύσουμε
μέσα από την κοινή μας λογική, με ανοιχτό μυαλό και αμεροληψία.
Οι καρποί αυτών των ιδεών, μέσα από την εφαρμογή τους στη καθημερινή, πρακτική μας ζωή, άνθισαν σε όλο το κόσμο, στην παιδαγωγική, στην ιατρική, την γεωργία, στις τέχνες, τις επιστήμες
και στην κοινωνία.
Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που έχουμε αυτές τις διαλέξεις για τις μέλισσες, από την πνευματική-επιστημονική οπτική
γωνία. Ο Steiner έδωσε αυτές τις διαλέξεις στους εργαζόμενους
στο Goetheanum στο Dornach της Ελβετίας. Μεταξύ των εργαζομένων υπήρχε ένας επαγγελματίας μελισσοκόμος, ο κ. Muller,
ο οποίος συνέβαλε σε αυτές τις διαλέξεις με τη μορφή πληροφοριών και ερωτήσεων. Ο κ. Muller αντέδρασε έντονα και δεν καταλάβαινε. Ωστόσο, όταν ο Steiner εξήγησε την περιπλοκότητα
της βασίλισσας μέλισσας, αναφέροντας ότι η σύγχρονη μέθοδος
αναπαραγωγής των βασιλισσών, (χρησιμοποιώντας τις προνύμφες των εργαζομένων μελισσών, μια πρακτική που είχε ήδη ξεκινήσει να χρησιμοποιείτε για 15 χρόνια) μακροπρόθεσμα θα είχε
επιζήμια αποτελέσματα - τόσο σοβαρά που “έναν αιώνα αργότερα
θα σταματούσε κάθε αναπαραγωγή μελισσών, εάν συνέχιζαν να
αναπαράγουν την βασίλισσα μέλισσα μόνο με τεχνητό τρόπο” (παράρτημα: απόσπασμα, 10 Νοεμβρίου). Η απάντηση ήρθε σε μια
άλλη διάλεξη: “Όντως, αυτό δεν θα μπορέσουμε να το προσδιορίσουμε σήμερα. Θα πάρει λίγο καιρό παραπάνω. Ας μιλήσουμε ξανά
σε εκατό χρόνια, κύριε Muller. Τότε θα δούμε τι γνώμη θα έχετε
για το θέμα αυτό “ (5 Δεκεμβρίου).
Πέρασαν 75 χρόνια από τότε και το είδος της αναπαραγωγής της βασίλισσας για το οποίο μίλησε ο Steiner όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά πλέον έχει γίνει πρότυπο και πλέον συμπληρώνεται με τεχνητή γονιμοποίηση. Τώρα που πάνω από το 60% του
πληθυσμού των μελισσών στην Αμερική έχει πεθάνει τα τελευταία
-13-
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10 χρόνια, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουμε πιο προσεκτικοί και
ανοιχτοί σε τέτοιες δηλώσεις. Φυσικά, αυτό θα μας ανάγκαζε να
κάνουμε μια παύση προκειμένου να δούμε και να εξετάσουμε ποια
μπορεί να είναι η αιτία αυτής της κρίσης του varroa mite και να
θέσουμε πιο δύσκολες ερωτήσεις. Αυτές θα είναι ερωτήσεις σχετικά με τη γενική υγεία των ζώων και ερωτήσεις που θα διευρύνουν βασικά ζητήματα, όπως την συμπεριφορά μας απέναντι στις
μέλισσες και την βαθύτερη κατανόηση μας για αυτό το ον. Αυτοί
οι δύο παράγοντες, οι οποίοι σίγουρα είναι αλληλένδετοι, καθορίζουν ουσιαστικά όλες τις πτυχές τις μελισσοκομίας: τη μορφή και
το υλικό της κυψέλης, τη παραγωγή μελιού, τις τεχνητές βάσεις,
τη σύγχρονη αναπαραγωγή μελισσών (συμπεριλαμβανομένης της
τεχνητής γονιμοποίησης) τη σμηνουργία ή την πρόληψη της, τη
διαχείριση του πληθυσμού των κηφήνων, τη σίτιση με ζάχαρη, τα
υποκατάστατα γύρης, τη μεταφορά των κυψελών από το ένα μέρος
στο άλλο και την ετήσια ανταλλαγή βασιλισσών. Σίγουρα και άλλοι “εξωτερικοί” παράγοντες παίζουν ρόλο στη μελισσοκομία, αλλά
σχετίζονται με την έλλειψη κατανόησης των περίπλοκων σχέσεων
και διαδικασιών της ζωής στη φύση: τις επιδράσεις των ορυκτών
λιπασμάτων στην ποιότητα του νέκταρ και της γύρης, των εντομοκτόνων, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του νερού, καθώς και της
συνεχώς μειούμενης ποικιλίας και ποσότητας αγριολούλουδων.
Προκειμένου να είμαστε δίκαιοι με ένα ζώο – κι αυτό θα πρέπει είναι υποχρέωση μας ως ανθρώπινα όντα – πρέπει να αποκτήσουμε μια εκ βάθους κατανόηση της φύσης του. Δεν θα πρέπει να
μας ενδιαφέρει μόνο η δική μας βολή και να υπολογίζουμε μόνο
την οικονομική μας κατάσταση. Εάν συνεχίσουμε να κάνουμε κάτι
τέτοιο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μεγάλα αδιέξοδα και τρομερές
συνέπειες.
Ο Rudolf Steiner δεν είχε τη πρόθεση να γυρίσει το ρολόι
πίσω στους παλιούς καιρούς και καθώς μελετάμε αυτές τις διαλέ-14-
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ξεις μπορούμε να δούμε (αν και φευγαλέα) την φύση της μέλισσας.
Έτσι μέσα από την ελευθερία και την διορατικότητα θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις μέλισσες χρησιμοποιώντας τρόπους που
να είναι κατάλληλες γι’ αυτές. Θα μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε
προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις της ζωής και ως εκ τούτου
να θεραπεύσουμε κάποιες από τις πληγές που προκαλέσαμε λόγο
της άγνοιας και της απληστίας μας. Μια τέτοια μελέτη μπορεί να
μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε τον εξαιρετικά σημαντικό
ρόλο που έχει η μέλισσα και το μέλι της, αλλά και τον σημαντικό
ρόλο που έχει η σφήκα και το μυρμήγκι στη φύση και την ανθρώπινη εξέλιξη. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτά τα πλάσματα και
πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να τα βοηθήσουμε. Σίγουρα αξίζουν την ενεργή μας ευγνωμοσύνη.
Ο Rudolf Steiner πρότεινε στον κύριο Muller να ξαναεξετάσουν το θέμα αυτό σε 100 χρόνια. Τα τρία τέταρτα αυτού του
χρονικού διαστήματος πέρασαν και κατά πάσα πιθανότητα τα
επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά, είτε για να αντιστρέψουμε
αυτή τη πορεία είτε για να δούμε τα αποτελέσματα που προέβλεψε
ο Steiner. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει αδιανόητο αντίκτυπο σε ολόκληρο το οικοσύστημα και σε όλες τις περίπλοκες σχέσεις της φύσης. Αυτό γίνεται σαφές ειδικά στις δύο τελευταίες διαλέξεις προς
τους εργαζόμενους.
Αυτή η νέα μετάφραση θα βοηθήσει τον σύγχρονο αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τι ήθελε να πει ο Steiner. Κατά τη
γνώμη μου ήρθε έγκαιρα και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό. Είθε
αυτές οι ιδέες να φτάσουν στο μυαλό και την καρδιά των πολλών!
Gunther Hauk
Ιανουάριος 1998
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