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Η Εσωτερική Επιστήμη είναι η επιστήμη αυτού που 
λαμβάνει χώρα εσωτερικά, με την έννοια ότι δε γίνεται 
αντιληπτό έξω στη φύση, αλλά εκεί όπου στρέφεται η 
ψυχή του ανθρώπου, όταν κατευθύνει την εσωτερική του 
ύπαρξη προς το πνεύμα. Η Εσωτερική Επιστήμη είναι το 
αντίθετο, ανάλογο της φυσικής επιστήμης. 

-Rudolf Steiner



Rudolf Steiner
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Το έργο του Ανθρωποσοφικού Κινήματος ουσιαστικά είναι να μας 
γνωστοποιήσει κόσμους που μας περιβάλλουν κάθε στιγμή. Κό-
σμους στους οποίους ζούμε, αλλά για τους οποίους δε γνωρίζουμε 
τίποτα υπό κανονικές συνθήκες. Η Ανθρωποσοφία δε θέλει να μας 
γνωστοποιήσει κόσμους οι οποίοι είναι μακριά μας, δηλαδή κόσμους 
που μας είναι απρόσιτοι. Θέλει να μας φέρει πιο κοντά με τους κό-
σμους εκείνους που μας επηρεάζουν και μας περιβάλλουν. Ωστόσο, 
αυτοί οι κόσμοι είναι άγνωστοι για μας επειδή δε διαθέτουμε τα όρ-
γανα εκείνα που θα μας επιτρέψουν να τους παρατηρήσουμε.
Προς το παρόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενη-
μερώσουμε για τους κόσμους αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούμε 
μόνο να επισημάνουμε και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα «ξεκλειδώσουν» τα όρ-
γανα εκείνα που θα τους επιτρέψουν να αντιληφθούν αυτούς τους 
υψηλότερους κόσμους. 

~ Rudolf Steiner: GA 88 : Βερολίνο, 28 Οκτωβρίου 1903



Ασπρόμαυρη φωτογραφία των ζωγραφισμένων εσωτερικών τρούλων του πρώτου 
Goetheanum (αρχικά έγχρωμη). Ζωγραφική του Rudolf Steiner, μεταξύ 1915 και 
1918, που καταστράφηκε όταν κάηκε το πρώτο Goetheanum το 1923.
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Σχετικά με τις δημοσιεύσεις 
των διαλέξεων του Rudolf Steiner

Τη βάση για την ανθρωποσοφικά προσανατολισμένη πνευματική επι-
στήμη 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 ανακοινώ-
θηκαν προφορικά δεν ήταν προορισμένα για γραπτό λόγο. Επειδή όμως 
πολλές διαλέξεις καταγράφονταν από ακροατές και κυκλοφορούσαν όλο 
και περισσότερο σε γραπτά με ελλείψεις και λάθη, αποφάσισε 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 χρό-
νου ελάχιστα τέτοια γραπτά μπόρεσε να διορθώσει, ζήτησε στις εκδόσεις 
όλων των διαλέξεών του, τις οποίες δεν πρόλαβε να διορθώσει, να ανα-
φέρεται η επιφύλαξή του: «Να υποτίθεται ότι τα κείμενα που δεν έλεγξα 
μπορεί να έχουν λάθη». 
Μετά τον θάνατο της Marie Steiner-von Sivers (1867-1948) ξεκίνη-
σε σύμφωνα με τις υποδείξεις της η έκδοση των απάντων του Rudolf 
Steiner. Το παρόν βιβλίο αποτελεί μέρος αυτών των απάντων.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

•

Η Ανθρωποσοφία δεν αποτελεί ένα στείρο θεωρητικό σύστημα, 
αλλά το αποτέλεσμα μιας έρευνας που βασίζεται στην άμεση παρα-
τήρηση. Καθώς η έρευνα του R. Steiner ήταν τόσο εκτεταμένη και 
διεξήχθη για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δε θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι ένα μόνο βιβλίο περιέχει το σύνολο της πνευματικής 
του διδασκαλίας. Ωστόσο, από όλα τα βιβλία που έγραψε (και τις 
διαλέξεις που στενογραφήθηκαν) η Εσωτερική Επιστήμη ίσως είναι 
το πιο αντιπροσωπευτικό σε αυτή την κατηγορία. Ο ίδιος ο Steiner 
θεωρούσε το βιβλίο αυτό ως την «επιτομή της Ανθρωποσοφικής 
Πνευματικής Επιστήμης». Το βιβλίο εκθέτει, με συστηματική σει-
ρά, τα θεμελιώδη γεγονότα σχετικά με τη φύση και τη σύσταση του 
ανθρώπου και, με χρονολογική σειρά, την ιστορία του σύμπαντος 
και του ανθρώπου. Ενώ τα πορίσματα της φυσικής επιστήμης προ-
έρχονται από παρατηρήσεις που γίνονται μέσω των αισθήσεων, τα 
πορίσματα της Πνευματικής Επιστήμης (ή της Ανθρωποσοφίας) εί-
ναι «απόκρυφα», εφόσον προέρχονται από την άμεση παρατήρηση 
πραγματικοτήτων που δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές με την συ-
νήθη αισθητηριακή αντίληψη. Και όμως, αυτά τα στοιχεία της Αν-
θρωπότητας και του σύμπαντος αποτελούν το θεμέλιο του κόσμου 
των αισθήσεων.
Ένα σημαντικό μέρος της Εσωτερικής Επιστήμης καταλαμβάνεται 
από την περιγραφή της προκαταρκτικής εκπαίδευσης που είναι απα-
ραίτητη για την πραγματοποίηση τέτοιων πνευματικών παρατη-
ρήσεων. Δεδομένης της ενεργητικής συμμετοχής του σε πρακτικές 
πρωτοβουλίες και των εκτεταμένων διαλέξεων, ο Rudolf Steiner είχε 
ελάχιστο χρόνο για να γράψει βιβλία. Από αυτά που έγραψε, τέσσε-
ρις τίτλοι αποτελούν μια απαραίτητη εισαγωγή στη μετέπειτα διδα-
σκαλία του: H Γνώση των Ανώτερων Κόσμων, Θεοσοφία, Φιλοσοφία 
της Ελευθερίας και Εσωτερική Επιστήμη.

Γ. Ε. Κατραμάδος
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΟΥ CLOPPER ALMON



Εμείς και ο κόσμος γύρω μας εξελισσόμαστε. Αυτή η εξέλιξη δεν 
υφίσταται πουθενά πιο έντονη από ό,τι στη δική μας συνείδηση. 
Όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα θρησκευτικά κείμενα 
των αρχαίων Αιγυπτίων, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αποτελούν 
για μας ένα αίνιγμα. Η σύγχρονη επιστήμη μας θα ήταν σχεδόν σί-
γουρα εξίσου ακατανόητη και για εκείνους. Για παράδειγμα, όντας 
δάσκαλοι αυτού που σήμερα στη φυσική επιστήμη ονομάζουμε 
δύναμη, τότε τη χρησιμοποιούσαν με έναν εντελώς διαισθητικό 
τρόπο, χωρίς καμία αντίληψη γι’ αυτό. Μπορεί κάλλιστα να είχαν 
οράματα για τη δύναμη, αλλά καμία έννοια γι’ αυτήν.
Οι έννοιες πρωτοεμφανίζονται στους Έλληνες, αλλά ακόμη και 
τότε φαίνεται ότι έφθασαν μόνο στο επίπεδο της διάνοιας, της λο-
γικής, της γεωμετρίας και της φιλοσοφίας και μόνο με την άφιξη 
της επιστημονικής επανάστασης, μια νέα δύναμη φάνηκε να ξεδι-
πλώνεται μέσα μας. Ξαφνικά, μπορούσαμε να κατανοήσουμε ότι η 
ίδια δύναμη που κάνει το μήλο να πέφτει κρατά και τη σελήνη σε 
τροχιά. Ο ενθουσιασμός από την ανακάλυψη αυτής της νέας εσω-
τερικής ικανότητας σάρωσε τα πάντα μπροστά του. Ό,τι μπορούσε 
να γίνει κατανοητό με αυτή τη νέα ικανότητα ήταν επιστήμη με Ε 
κεφαλαίο - ό,τι δεν μπορούσε θεωρήθηκε πίστη, θρησκεία ή δεισι-
δαιμονία, ανάλογα με την οπτική γωνία του καθενός.
Αρχικά, η Επιστήμη αποτελούνταν από τη φυσική και την αστρο-
νομία. Σταδιακά όμως, κατακτήθηκαν νέοι τομείς. Η χημεία, η 
γεωλογία, η βιολογία, η οικονομία και η ψυχολογία οδήγησαν σε 
έναν εντελώς νέο τρόπο θεώρησης του κόσμου. Η θεωρία της εξέ-
λιξης του Δαρβίνου άνοιξε το ζήτημα της ανθρώπινης προέλευσης 
στην εξέλιξη της επιστήμης. Ωστόσο, ένα πεδίο παρέμεινε εκτός 
του πεδίου εφαρμογής της Επιστήμης. Η εσωτερική, μη υλική, 
πνευματική ύπαρξη μέσα σε κάθε ανθρώπινο ον, καθώς και όλα τα 
πνευματικά όντα που δεν έχουν ενσαρκωθεί σε ανθρώπινα σώματα.



RUDOLF STEINER
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Η θρησκεία και οι μύθοι μιλούσαν από καιρό για αυτά τα όντα, 
αλλά για τους περισσότερους μελετητές της Επιστήμης ήταν αόρα-
τα και κρυμμένα. Ορισμένοι λάτρεις της Επιστήμης αισθάνθηκαν 
ότι, αν οι ίδιοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τέτοια όντα, τότε 
απλώς δεν υπάρχουν. Η αναφορά για τέτοια όντα στους μύθους 
θεωρήθηκε απλώς ανθρώπινη συμπεριφορά που εξηγούνταν με 
βάση υλικές διαδικασίες. Άλλες σοφότερες διάνοιες αναγνώριζαν 
ότι η δική τους αδυναμία να αντιληφθούν κάτι δεν αποδείκνυε την 
ανυπαρξία του. Ωστόσο, σήμαινε ότι οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να 
αναπτύξουν μια επιστήμη σχετικά με αυτό. Έτσι, ζούσαν σε έναν 
διαιρεμένο κόσμο, έναν της Επιστήμης και έναν της Θρησκείας.
Ο Rudolf Steiner ανέλαβε το τεράστιο έργο της επέκτασης της 
Επιστήμης προς αυτή την κατεύθυνση. Γιος σταθμάρχη σιδηρο-
δρομικών γραμμών, είχε σπουδάσει φυσικές επιστήμες στο γυμνά-
σιο και σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε Τεχνολογικό Πανεπιστή-
μιο της Βιέννης· τότε, όπως και τώρα, το κορυφαίο τεχνολογικό 
ινστιτούτο της Αυστρίας. Βρισκόταν στον τομέα του, στις φυσικές 
επιστήμες με τη λογική, εννοιολογική δομή τους. Θαύμαζε τη σχο-
λαστικότητα και την αντικειμενικότητά τους. Εντούτοις, ένιωθε 
ότι παρέλειπαν το ουσιώδες. Γι’ αυτόν, τα πνευματικά όντα για τα 
οποία μιλούσαν οι μύθοι και η θρησκεία δεν είναι κάτι αφηρημέ-
νο, αλλά μία πραγματικότητα. Είχε αναπτύξει μια αξιοσημείωτη, 
ελεγχόμενη διόραση, την οποία χρησιμοποιούσε ως εργαλείο επι-
στημονικής έρευνας. Παρόλο που είχαν υπάρξει και στο παρελ-
θόν ενορατικοί άνθρωποι, αυτό που ξεχώριζε τον Steiner ήταν η 
εννοιολογική παρουσίαση των γεγονότων που αντιλαμβάνονταν 
με διαυγή συνείδηση, η οποία τα έκανε προσιτά στην κατανόηση 
εκείνων που δεν έχουν μια τέτοια άμεση αντίληψη. Καθώς μελετά 
κανείς το έργο του, το χάσμα μεταξύ Επιστήμης και Θρησκείας ξε-
θωριάζει. Η εσωτερική ικανότητα κατανόησης του υλικού κόσμου 
αρχίζει να συναντά τον κόσμο του πνεύματος. Ο διαιρεμένος κό-
σμος μας αρχίζει να ενώνεται ξανά.
Βέβαια, παραμένει το πρόβλημα της αντίληψης των πνευματι-
κών όντων. Μπορούμε να ενδιαφερθούμε για μια επιστήμη όπου 
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δεν μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα; Καταρχήν, οι 
περισσότερες σύγχρονες έρευνες στις φυσικές επιστήμες στηρί-
ζονται σε παρατηρήσεις που δεν είμαι σε θέση να επαληθεύσω ο 
ίδιος. Πρέπει να πιστέψω τον λόγο της έκθεσης ενός επιστήμονα. 
Πρέπει να εμπιστευτώ ότι, αν είχα περάσει τα πολλά χρόνια που 
έχει περάσει ένας επιστήμονας για την προετοιμασία του και αν 
είχα κατασκευάσει παρόμοια όργανα, τότε ίσως να ήμουν ικανός 
να έχω παρόμοιες εμπειρίες. Κυρίως, όμως, ο φυσικός επιστήμο-
νας ζητάει να τον ακολουθήσουμε με τη σκέψη μας. Ο Steiner έχει 
παρόμοιες απαιτήσεις. Ζητάει πρωτίστως να τον ακολουθήσουμε 
στη σκέψη και να αναρωτηθούμε αν αυτή η σκέψη έχει νόημα. Επί-
σης, προσπαθεί να εξηγήσει ένα μονοπάτι ανάπτυξης που οδηγεί 
αργά αλλά με ασφάλεια στην ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς 
το πνευματικό για τον εαυτό του. Αυτό διαφέρει από τις φυσικές 
επιστήμες μόνο στο ό,τι τα όργανα που πρέπει να κατασκευάσουμε 
είναι τα δικά μας όργανα αντίληψης. Η διαδικασία είναι πιο μακρά, 
πιθανόν να εκτείνεται σε αρκετές ζωές. Ωστόσο, το πρώτο βήμα σε 
αυτή την πορεία είναι μια επιμελής, ανοιχτόμυαλη μελέτη των απο-
τελεσμάτων της πνευματικής έρευνας, που εκφράζονται σε εννοιο-
λογική μορφή. Και αυτό μας φέρνει κατευθείαν στο παρόν βιβλίο.
Η Εσωτερική Επιστήμη είναι η πιο ολοκληρωμένη και τακτική πα-
ρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου του Steiner. Γράφτηκε 
το 1909, όταν ήταν 48 ετών και αντιπροσωπεύει την ώριμη σκέψη 
του. Παρ’ όλα αυτά, έχει την προσεκτική δομή και ανάπτυξη που 
χαρακτηρίζει το έργο ενός νέου συγγραφέα. Ο αρχικός τίτλος Die 
Geheimwissenschaft in Umriss1 υποδηλώνει ότι το θέμα του βιβλί-
ου είναι ακριβώς εκείνες οι πραγματικότητες και τα όντα που είναι 
-τουλάχιστον αρχικά- κρυμμένα από τους περισσότερους από εμάς. 
Ταυτόχρονα, όμως, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια συλλογή 
«ιστοριών του υπερφυσικού», αλλά για μια σαφή, εννοιολογική, 
απόλυτα επιστημονική παρουσίαση αυτών των θεμάτων. Επειδή 
το έδαφος είναι άγνωστο, ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου απο-

1  Περίγραμμα εσωτερικής επιστήμης.


