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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 αστα-
μάτητα και οι οποίοι 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 ενημερώ-
σουμε 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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διάλεξη 1η : 27 Δεκεμβρίου 1910 15
Η ανεπάρκεια του συμβατικού τρόπου μελέτης της ιστορίας. Η βαθύτερη ση-
μασία των ιστορικών γεγονότων αποκαλύπτεται στους μύθους. Τα Ανώτερα 
Όντα εργάζονται και δρουν από τον πνευματικό κόσμο μέσω των ανθρώπων.  
Oι ατομικότητες ως εργαλεία του συνεχόμενου ρεύματος της ανθρώπινης εξέ-
λιξης. Το έπος του Γιλγαμές. Προβολές προγενέστερων, περισσότερο πνευμα-
τικών συμβάντων στο φυσικό πεδίο. Αλεξάνδρεια. Υπατία. 

Διάλεξη 2η : 28 Δεκεμβρίου 1910 35
Η παρέμβαση των ανώτερων υπέρ-αισθητών Δυνάμεων μέσα από τα κατορθώ-
ματα της Ιωάννας της Λωραίνης. Γίνεται δυνατή η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
διαφορετικών λαών της Ευρώπης και αλλάζει η μορφή της σύγχρονης ιστορί-
ας. Ιωάννης Σκώτος Εριγένης ( John Scotus Eriugena). Oι αποκρυφιστικές 
καταβολές των προσωπικοτήτων του Γιλγαμές και του Ενκίντου (προγενέστε-
ρα λανθασμένα προφερόμενος ως Εαμπάνι). Η εικόνα του Κενταύρου. 

Διάλεξη 3η : 29 Δεκεμβρίου 1910 59
Μεταβολή της πορείας των ενσαρκώσεων μέσα από την παρέμβαση των Ανώ-
τερων Ιεραρχιών. Ο νόμος που διέπει τη σύνδεση μεταξύ ατομικού κάρμα και 
επιρροών από άλλους κόσμους. Η αντικειμενική πραγματικότητα μιας αποκά-
λυψης πρέπει να διαχωρίζεται από το περιεχόμενο της συνείδησης στην οποία η 
πρώτη λαμβάνει χώρα. Ο πολιτισμός που βασίζεται στη διορατικότητα ή στην 
ανθρώπινη προσωπικότητα. Το εγώ εργάζεται μέσα στο εγώ. Αριστοτέλης. 
Κάθαρση δια μέσω του φόβου και της συμπόνοιας. 

Διάλεξη 4η : 30 Δεκεμβρίου 1910 81
H εκ νέου άνοδος ενός πολιτισμού βασισμένου στη διορατικότητα ξεκινά στην 
εποχή μας. H αρχέγονη ομιλία και η σύνδεση μεταξύ σκέψης και εκφερόμε-
νου ήχου. Μια ηχώ του παραπάνω ανιχνεύεται στη γλώσσα των Σουμερίων. 
Ιερά κτίρια και η αρχή του μέτρου του προερχόμενου από τον Ουρανό και το 
ανθρώπινο σώμα. Η αποστολή των Βαβυλωνίων. Ο Πύργος της Βαβέλ και 
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η σημασία του. Ο πολιτισμός των Χαλδαϊκών Μυστηρίων και η τεχνική των 
αριθμών. Η έκφραση της αγνής και ουσιώδους ανδρείας στον ελληνικό πολιτι-
σμό. Ιουλιανός ο Αποστάτης. Τύχο Μπράχε (Tycho Brahe, Τύχων ο Βράχιος).

Διάλεξη 5η : 31 Δεκεμβρίου 1910 103
Η σύνδεση μεταξύ των ατομικών προσωπικοτήτων της ιστορίας και των ατο-
μικοτήτων που διατρέχουν το σύνολο της εξέλιξης της ανθρωπότητας. Όντα 
της Τρίτης Ιεραρχίας (Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Πνεύματα με Προσωπικότητα) 
εργάζονται μαζί και μέσα από τις ψυχές των ανθρώπων στην πορεία των δια-
δοχικών πολιτισμών-εποχών. Το φαινόμενο των αποκαλούμενων “καναλιών” 
του Άρη. Τα Πνεύματα της Μορφής εκδηλώνονται επίσης στα όντα των βα-
σιλείων της φύσης κι έτσι εργάζονται επάνω στον άνθρωπο. Κρίσιμοι σταθμοί 
της εξέλιξης: η σχέση τους με τη θέση και την κίνηση της γης σε σχέση με τα 
γειτονικά ουράνια σώματα καθώς και με τη θέση του γήινου άξονα σε σχέση με 
τον άξονα της εκλειπτικής. Η Ατλάντεια καταστροφή και οι παλμοί (ωθήσεις) 
της χρονιάς του 1250. Κύκλοι ανόδου και παρακμής στην ιστορία της ανθρω-
πότητας. Καταστροφικά φυσικά συμβάντα και θεμελιώδεις αλλαγές στις δρα-
στηριότητες των Πνευματικών Όντων και των ανθρώπινων ψυχών. H έναρξη 
και η παρακμή (μαρασμός-μείωση) αυτών των κύκλων. Η διασταύρωσή τους 
με άλλες ισχυρές επιρροές. Νικόλαος Κουζάνος (Nicolaus Cusanus). Νικόλα-
ος Κοπέρνικος (Nicolaus Copernicus). Οβερλίνος (Oberlin). 

Διάλεξη 6η : 1 Ιανουαρίου 1911 125
Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, στον οποίο εκφράζεται το ουσιώδες αν-
θρώπινο στοιχείο, προετοιμάζεται από τον προγενέστερο, Βαβυλωνιακό 
πολιτισμό και τη σοφία των Μυστηρίων των προϊστορικών εποχών. Στην 
αρχαία ελληνική εποχή το εγώ διαμορφώνει το εγώ και εργάζεται πάνω του, 
όμως αυτή η ικανότητα έχει προηγουμένως ενσταλαχτεί στις ψυχές των 
ανθρώπων από ανώτερα Όντα, μέσα στους αρχαίους ναούς-άδυτα. Όμηρος 
και Αισχύλος. Αρχαία ελληνική τέχνη, φιλοσοφία και o λαϊκός χαρακτή-
ρας. Οι αρχαίοι Έλληνες ήρωες στις μάχες εναντίον των Περσών. Πλάτων 
και Αριστοτέλης. Περίοδοι ακμής και παρακμής στο ρου των πολιτισμών. 
Ένα από τα συμπτώματα των περιόδων παρακμής είναι ότι οι ειδικοί στό-
χοι και τα ενδιαφέροντα γίνονται ανεξάρτητα από το θέμα της αλήθειας 
καθαυτής. Μέσω των Στωικών, των Επικούρειων και των Σκεπτικιστών ο 
άνθρωπος γυρίζει πίσω στην ίδια του την ψυχή ως μοναδικό καταφύγιο. Οι 
Νεοπλατωνικοί ωθούν τον άνθρωπο να κοιτάξει μέσα του και να προσεγγί-
σει την αλήθεια μέσω μιας μυστικής ανόδου. Το 1250 μια νέα πνοή εμφυ-
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σείται στην ανθρωπότητα. Το 16ο αιώνα σβήνει. Στην πύλη που οδηγεί στη 
νέα περίοδο παρακμής στέκει ο Καντ. Μέσα από τα λαϊκά ένστικτα συχνά 
προκύπτουν νύξεις για το τι απαιτεί η εκ νέου άνοδος. Στην προ-ελληνική 
εποχή: Οι γιοι των θεών. Στην ελληνική εποχή: οι σοφοί. Στη μετά-ελληνι-
κή εποχή: οι άγιοι. Μεταξύ των Εβραίων, η μετάβαση από τους πατριάρχες 
στους προφήτες. Το γεγονός ότι τα άτομα αποτελούν ταυτόχρονα όργανα 
της εξελικτικής διαδικασίας αποκαλύπτεται σε μια σειρά ενσαρκώσεων βα-
θύτατου ενδιαφέροντος. Προφήτης Ηλίας. Ιωάννης ο Βαπτιστής, Ραφαήλ, 
Νοβάλις (Novalis). H μετάβαση από το Μιχαήλ Άγγελο στο Γαλιλαίο. Η 
πραγματική αίσθηση του χρόνου. 

Παράρτημα 142
Βιογραφικό Rudolf Steiner 146





-11-

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ RUDOLF STEINER

ΤΗ ΒΑΣΗ για την ανθρωποσοφικά προσανατολισμένη πνευματική επι-
στήμη αποτελούν τα γραπτά έργα του Ρούντολφ Στάινερ (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 ανακοινώ-
θηκαν 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 Μαρία Στάινερ φον 
Σίβερ (σύζυγος του Ρούντολφ Στάινερ). Αυτή ανέλαβε να συγκεντρώ-
σει τα στενογραφημένα κείμενα, να γίνει η απαραίτητη επιμέλειά τους 
και να εκδοθούν. Επειδή όμως ο ίδιος ο Ρούντολφ Στάινερ λόγω έλλει-
ψης 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 Μαρίας Στάινερ (1867-1948) ξεκίνησε σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της η έκδοση των απάντων του Ρούντολφ Στάινερ. Το 
παρόν βιβλίο αποτελεί μέρος αυτών των απάντων.
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ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Stuttgart, 27 Δεκεμβρίου 1910



Ο ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ της πνευματικής επιστήμης είναι τέ-
τοιος που οι αλήθειες και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυ-
τόν είναι αύξουσας δυσκολίας όσο πιο πολύ κατερχόμαστε από τις 
συμπαντικές αλήθειες σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Ίσως να το 
έχετε ήδη παρατηρήσει αυτό στις απόπειρες που έχουν κάνει διά-
φορες ομάδες να μιλήσουν για ιστορικές λεπτομέρειες, για παρά-
δειγμα για τις ενσαρκώσεις του Ζωροάστρη, του μεγάλου ηγέτη 
της αρχαίας περσικής θρησκείας ή για τη σχέση του με το Μωυσή, 
τον Ερμή τον Τρισμέγιστο αλλά και με τον Ιησού της Ναζαρέτ. 
Συγκεκριμένα ιστορικά θέματα έχουν προσεγγιστεί επίσης και σε 
άλλες περιστάσεις. Όσο προχωράμε από τις μεγάλες αλήθειες που 
αφορούν το σύμπαν όπως αυτό διαπνέεται και διαμορφώνεται από 
το Πνεύμα, από τους μεγάλους κοσμικούς νόμους στην πνευματι-
κή φύση μιας συγκεκριμένης ατομικότητας, μιας συγκεκριμένης 
προσωπικότητας, περνάμε από τα αμφισβητούμενα θέματα που 
η ανθρώπινη καρδιά μπορεί ακόμη να δεχτεί σχετικά εύκολα, σε 
έναν κόσμο που βρίθει από απιθανότητες. Και κατά κανόνα, όσοι 
είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένοι γίνονται δύσπιστοι όταν έρχο-
νται αντιμέτωποι με την άβυσσο που παρεμβάλλεται μεταξύ των 
συμπαντικών και των πιο συγκεκριμένων (ειδικών) αληθειών. 

Η μελέτη μας έχει ως στόχο να αποτελέσει την εισαγωγή σε 
μια σειρά διαλέξεων που ανήκουν στο χώρο της απόκρυφης ιστο-
ρίας και θα παρουσιάσει ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες 
υπό το φως της Πνευματικής Επιστήμης. Σε αυτές τις διαλέξεις 
θα έχω να πω πολλά που ίσως σας φανούν παράξενα. Θα ακούσετε 


