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Κανένα μέρος του παρόντος βιβλίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε
μηχανική, φωτογραφική ή ηλεκτρονική διαδικασία ή με τη μορφή φωνογραφικής
εγγραφής, ούτε να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να
αντιγραφεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για δημόσια ή ιδιωτική χρήση -εκτός από
τη «θεμιτή χρήση» ως σύντομων αποσπασμάτων που ενσωματώνονται σε άρθρα
και κριτικές- χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

«Πάνω απ’ όλα, τα πνεύματα του σκότους ήθελαν να
εμποδίσουν τις πνευματικές εμπειρίες (τη ζωντανή εμπειρία του πνεύματος) από το να φτάσουν στις ανθρώπινες
ψυχές, κάτι που ήταν βέβαιο ότι θα λάμβανε χώρα σταδιακά, μετά την πτώση τους το 1879. ... Η πνευματικότητα
θα έρθει στα ανθρώπινα όντα επειδή ο Μιχαήλ κέρδισε τη
μάχη που δόθηκε το 1879. ... Από την άλλη πλευρά, τα
πνεύματα του σκότους βρίσκονται ήδη ανάμεσά μας».
~Απόσπασμα από τη 13η διάλεξη

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Από το 1879 και για τους επόμενους αιώνες ο ανθρώπινος νους
θα επηρεάζεται από έκπτωτους αγγέλους (τα πνεύματα του σκότους) που εκδιώχθηκαν από τους «ουρανούς» και μετά την ήττα
τους (μετά από μια 40ετή μάχη με τις στρατιές του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ) κατοίκισαν στη γη. Τα ανθρώπινα όντα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την αλήθεια αυτών των πραγμάτων, όχι μόνο για
να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιρροές μέσα τους, αλλά και για να
συνειδητοποιήσουν ότι πίσω από σημαντικά γήινα γεγονότα κρύβονται πνευματικές αιτίες. Μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση
μπορεί να προχωρήσει η αληθινή ανθρώπινη ανάπτυξη, η οποία θα
οδηγήσει στη δημιουργία κοινωνικών τάξεων, σχολείων κ.λπ. που
θα βασίζονται στην πραγματική επίγνωση.
Στα τέλη του 1917, μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ευρώπη, ο Ρούντολφ Στάινερ έδωσε 14 διαλέξεις και μας αποκάλυψε
τις πνευματικές ωθήσεις που βρίσκονται πίσω από τον Παγκόσμιο
Πόλεμο, πίσω από τις προσπάθειες της ανθρωπότητας να οικοδομήσει θεωρητικά τέλειες κοινωνικές τάξεις και πίσω από τις πολλές
διαιρέσεις και διαταραχές που θα συνέχιζαν να συμβαίνουν στη γη.
Η ανθρωπότητα γενικά δεν είχε ιδέα για το γεγονός ότι τα έκπτωτα πνεύματα, εκδιωγμένα από τους πνευματικούς κόσμους, τώρα
δραστηριοποιούνταν στη γη πολύ έντονα, ιδιαίτερα στη σκέψη
των ανθρώπων και στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τον κόσμο
γύρω τους. Ωστόσο, η ήττα τους (από τον Μιχαήλ) είχε εξασφαλίσει ότι στην ανθρωπότητα θα ήταν πάντα διαθέσιμη η Επιστήμη
του Πνεύματος.
Γεράσιμος Ε. Κατραμάδος
Π. Φάληρο - Φθινόπωρο 2022
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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 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
Βερολίνο, 28 Οκτωβρίου 1903
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Σχετικά με τις δημοσιεύσεις
των διαλέξεων του Rudolf Steiner
Τη βάση 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-von Sivers (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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή Anna Meuss				
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I. Οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από τον πόλεμο της Ευρώπης
29 Σεπτεμβρίου 1917: Η αληθινή κατανόηση των βαθύτερων αιτιών του Παγκόσμιου Πολέμου δείχνει ότι είναι πνευματικής προέλευσης - αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και να αναληφθεί δράση,
αλλιώς το χάος θα συνεχιστεί.				
19
II. Ο αγώνας της ανθρωπότητας για ηθική - 30 Σεπτεμβρίου
1917: Η ανθρωπότητα πασχίζει κάτω από ψευδαισθήσεις που βασίζονται στο παρελθόν - η αληθινή διορατικότητα απαιτεί μια ηθική που είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά που πρέπει να γίνει μέρος
της ανθρώπινης ζωής.					35
III. Η αναζήτηση ενός τέλειου κόσμου - 1 Οκτωβρίου 1917: Οι
προσπάθειες για τη δημιουργία μιας τέλειας κοινωνίας, που βασίζεται σε μη πνευματικές ωθήσεις, δεν μπορούν να επιτύχουν –
ωστόσο, μια αληθινή πνευματική-επιστημονική άποψη δε θα βρει
εύκολη αποδοχή.					53
IV. Τα στοιχειακά πνεύματα της γέννησης και του θανάτου - 6
Οκτωβρίου 1917: Η ανθρωπότητα πρέπει να αποδεχτεί ότι καταστροφικά πνευματικά όντα -που προηγουμένως κατείχαν μια σωστή θέση- έχουν εισέλθει στην καθημερινή ζωή, φέρνοντας διαταραχή και διαίρεση.					75
V. Αλλαγές στην πνευματική σύνθεση της ανθρωπότητας - 7
Οκτωβρίου 1917: Η εξέλιξη της ανθρωπότητας σημαίνει έναν σταδιακό εσωτερικό διαχωρισμό του πνευματικού από το φυσικό, κάτι
που πρέπει να κατανοηθεί με σαφήνεια και οξύτητα.
93
VI. Η νέα πνευματικότητα - 8 Οκτωβρίου 1917: Γόνιμες πολιτικές
ιδέες θα προκύψουν αν γεφυρωθούν τα διαχωρισμένα πεδία της ανθρώπινης σκέψης και των αληθινών πνευματικών ωθήσεων. 113
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VII. Εργασία από την πνευματική πραγματικότητα - 12 Οκτωβρίου 1917: Η σκέψη, και η επακόλουθη δράση, πρέπει να βασίζεται
στην πραγματική, καθημερινή πραγματικότητα και όχι σε αφηρημένη διανοητική θεωρία.					
133
VIII. Αοριστία και πραγματικότητα - 13 Οκτωβρίου 1917: Οι έννοιες που βασίζονται στην πραγματικότητα κρατούν μέσα τους την
ενεργό εσωτερική ζωή που είναι επίσης παρούσα στην καθημερινή
εξωτερική ζωή.					
155
IX. Η μάχη μεταξύ του Μιχαήλ και του «Δράκου» - 14 Οκτωβρίου 1917: Τα Αριμανικά όντα -που νικήθηκαν από τον Μιχαήλεπηρεάζουν τώρα τα ανθρώπινα όντα, ιδίως μέσω της υλιστικής
σκέψης.						 177
X. Η επιρροή των έκπτωτων αγγέλων - 20 Οκτωβρίου 1917: Οι
έκπτωτοι άγγελοι οικειοποιούνται τα ανθρώπινα κεφάλια, αλλά δεν
μπορούν να βρουν θέση σε κεφάλια γεμάτα με αληθινή πνευματική
σοφία.							 193
XI. Αναγνωρίζοντας το εσωτερικό ανθρώπινο ον - 21 Οκτωβρίου 1917: Η εσωτερική ψυχική ζωή των ανθρώπων και η σύνδεσή
τους με τον Κόσμο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους μελλοντικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και άλλους.
213
XII. Τα πνεύματα του φωτός και τα πνεύματα του σκότους - 26
Οκτωβρίου 1917: Μέχρι το 1879, τα Πνεύματα του Φωτός προωθούσαν τους κληρονομικούς δεσμούς αίματος και τα Πνεύματα του Σκότους την ώθηση για ανεξαρτησία - τότε αυτό αντιστράφηκε. 233
XIII. Η επιρροή των Έκπτωτων Πνευμάτων στον κόσμο - 27
Οκτωβρίου 1917: Τώρα, τα έκπτωτα πνεύματα εργάζονται στη
γη, αλλά η ήττα τους στους «ουρανούς» σήμαινε ότι η επιστήμη
του πνεύματος έγινε διαθέσιμη στην ανθρωπότητα. 251
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XIV. Στο μέλλον - 28 Οκτωβρίου 1917: Αν η ανθρωπότητα αποκτήσει πλήρη συνείδηση των πνευματικών πραγματικοτήτων -ιδιαίτερα της επιρροής των πνευμάτων του σκότους- τότε θα εκδηλωθούν σωστές συμπεριφορές και δραστηριότητες.
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1. Το κακό και το μέλλον του ανθρώπου -26 Οκτωβρίου 1918:
Σχέση του Μυστηρίου του Κακού με το Μυστήριο του Θανάτου
και το Μυστήριο του Γολγοθά. Σκοπός των δυνάμεων που φέρνουν
τον θάνατο στον άνθρωπο είναι να τον προικίσουν με την ικανότητα να αναπτύξει την Ψυχή της Συνείδησης (Συνειδησιακή Ψυχή).
Οι δυνάμεις του κακού είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της
Ψυχής της Συνείδησης- ξυπνούν στον άνθρωπο την επιθυμία για
τη ζωή του πνεύματος.
Η ανάγκη ανάπτυξης μιας συμπαθητικής κατανόησης για τους άλλους στην εποχή της Ψυχής της Συνείδησης σε τέσσερις τομείς.
Πρώτον, οι άνθρωποι θα βλέπουν ο ένας τον άλλον διαφορετικά
στο μέλλον. Ο ρόλος της τέχνης. Δεύτερον, θα αναπτυχθεί μια
νέα κατανόηση. Οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να ακούσουν την
ψυχή μέσω της γλώσσας και θα βιώσουν την αίσθηση του χρώματος. Τρίτον, θα βιώνουν στην αναπνοή τους τις συναισθηματικές
αντιδράσεις των άλλων. Η αναπνοή θα προσαρμόζεται στη συναισθηματική ζωή των άλλων. Και τέταρτον, οι άνθρωποι θα μάθουν
να «χωνεύουν» ο ένας τον άλλον στη σφαίρα της βούλησης. Αλλά
όλες αυτές οι δυνάμεις θα αναπτυχθούν πλήρως μόνο στις περιόδους του Δία, της Αφροδίτης και του Ηφαίστου.
Σήμερα είναι απαραίτητο να ξεπεραστούν οι επιμέρους τάσεις. Ο
άνθρωπος εξεγείρεται εναντίον αυτού- η διάδοση του δόγματος
της εθνικής αυτοδιάθεσης, αλλά αυτό αντιτίθεται στη θεϊκά διατεταγμένη πορεία της εξέλιξης.				
297
2. Θρησκευτικές ωθήσεις της πέμπτης μετατλαντικής εποχής
2 Νοεμβρίου 1918: Τρία ρεύματα εξέλιξης συμπίπτουν στον άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια της μετατλαντικής εποχής ο άνθρωπος
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φτάνει στη σωματική ωριμότητα σε όλο και μικρότερη ηλικία, π.χ.
στην αρχαία Ινδία σε ηλικία πενήντα ετών, ενώ σήμερα σε ηλικία
είκοσι οκτώ ετών. Η ανθρωπότητα στο σύνολό της στη σημερινή εποχή αναπτύσσεται μέχρι το στάδιο της Αισθαντικής Ψυχής.
Στο δεύτερο ρεύμα της εξέλιξης το άτομο αναπτύσσει την Ψυχή
της Συνείδησης. Το τρίτο ρεύμα εξέλιξης είναι αυτό των λαών ή
των εθνών - ο ιταλικός λαός αναπτύσσει την Αισθαντική Ψυχή, οι
Γάλλοι τη Διανοητική Ψυχή και οι αγγλόφωνοι λαοί την Ψυχή της
Συνείδησης (Συνειδησιακή Ψυχή).
Γέννηση του Λαού του Χριστού στην Ανατολή τον ένατο αιώνα.
Διαφοροποιήσεις της ώθησης του Χριστού στην Ευρώπη. Ο ρωσικός λαός ως φορέας αποκάλυψης της ώθησης του Χριστού. Η
διαμάχη μεταξύ του Φωτίου και του Πάπα Νικολάου Α΄.
Ο Σολοβιόφ επιθυμούσε να πνευματοποιήσει τον υλικό κόσμο. Η
δεύτερη διαφοροποίηση της ώθησης του Χριστού παρατηρήθηκε
στην Εκκλησία της Ρώμης, η οποία μετέτρεψε την πνευματική κυριαρχία του Χριστού σε κοσμική κυριαρχία της Εκκλησίας.
Η ανάπτυξη της Ψυχής της Συνείδησης οδηγεί σε μεταρρυθμιστικές διδασκαλίες, π.χ. Λούθηρος, Ζβίνγκλι, Καλβίνος κ.λπ. Σύγκρουση με τη Ρώμη. Ο λαός της Εκκλησίας. Ο Ιησουιτισμός ως η
πολιτοφυλακή της Αντιμεταρρύθμισης. Οι πνευματικές ασκήσεις
του Ιγνατίου Λογιόλα. Αποτελέσματα του Ιησουιτισμού. Η πολικότητα του Γκαιτεανισμού και του Ιησουιτισμού.
313
3. Η σχέση μεταξύ των βαθύτερων ευρωπαϊκών ωθήσεων και
εκείνων της σημερινής εποχής - 3 Νοεμβρίου 1918: Αλληλεπίδραση των τριών ρευμάτων της εξέλιξης - εκείνου της ανθρωπότητας στο σύνολό της, εκείνου του ανθρώπου ως ατόμου και εκείνου
των λαϊκών ψυχών. Δράση της ώθησης του Χριστού σε τρία επίπεδα, βλ. Wilhelm Meister και την πινακοθήκη. Εικονογραφική
αναπαράσταση (α) της παγκόσμιας ιστορίας και της εξέλιξης της
ανθρωπότητας, (β) της ζωής του Χριστού μέχρι τον Μυστικό Δείπνο, (γ) από τον Μυστικό Δείπνο μέχρι τον Θάνατο και την Ανάστασή Του. Η ατμόσφαιρα του Δισκοπότηρου στο έργο του Γκαίτε
Βίλχελμ Μάιστερ. Αυτά τα τρία ρεύματα εξέλιξης παίρνουν διαφορετικές μορφές, π.χ. στον Αρειανισμό και τον Αθανασιανισμό. Η
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δογματική διαμάχη για τη σχέση του Θεού Πατέρα με τον Χριστό
Υιό. Ο Ουλφίλας και η μετάφραση της Βίβλου του. Νίκη του Αθανασιανισμού μέσω του Κλοβίς και του Καρλομάγνου: η μετάβαση
στον Ρωμαιοκαθολικισμό.
Ο κελτικός πολιτισμός στην Ευρώπη: η επιβίωσή του στην Ουαλία. Οι Κέλτες και η αυταρχική, αριστοκρατική δομή της κοινωνίας, βλ. τον βασιλιά Αρθούρο και τους ιππότες του. Μεταξύ εκείνων
που εξακολουθούν να επηρεάζονται από τους Κέλτες, ο Χριστός
εμφανίζεται ως φεουδάρχης, όπως στο θρησκευτικό έπος Heliand.
Οι άνθρωποι των Στοών στη Δυτική Ευρώπη. Η σχέση τους με
τον Ιησουιτισμό. Το έργο του Herbert of Cherbury. Καρπός της
ώθησης της «Στοάς» ήταν η Aufklärung (Διαφωτισμός) και το
πνεύμα του ορθολογισμού σε όλους τους τομείς. Ο Χριστός μόνο
δάσκαλος. Ο ντεϊσμός της Aufklärung στον Harnack. Το ρεύμα
του Δισκοπότηρου και ο Γκαιτεανισμός - η αντίθεσή του στο ρεύμα του Αρθούρου.
Ο Γκαίτε και η Ψυχή της Συνείδησης. Γέννηση του Σοσιαλισμού (Κοινωνισμού). Η πολικότητα του ατομικισμού και του σοσιαλισμού. Σκοπός του σοσιαλισμού - να πραγματοποιήσει την αδελφοσύνη στον κοινωνικό οργανισμό, την ελευθερία στη σφαίρα της θρησκείας και την
ισότητα στον τομέα της γνώσης. Ο Paul Ernst και το άρθρο του για το
ηθικό θάρρος στην Frankfurter Zeitung.			
329
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ANNA MEUSS
Όταν ο Ρούντολφ Στάινερ έδωσε αυτές τις διαλέξεις στο Ντόρναχ,
κοντά στη Βασιλεία της Ελβετίας, Ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος έμπαινε στον τέταρτο χρόνο του. Μέσα στους ήχους από το
μέτωπο της μάχης και στη θέα των λάμψεων από το βαρύ πυροβολικό μέσα στη νύχτα, άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μαχόμενων εθνών, εργάζονταν όλοι μαζί στο
Dornach, ενωμένοι για να χτίσουν το Πρώτο Goetheanum. Αυτές
οι διαλέξεις δείχνουν ξεκάθαρα το Πνεύμα του κινήματος που θα
έβρισκε στέγη σε αυτό το κτίριο.
Παράλληλα, το 1917 ήταν η χρονιά της Ρωσικής Επανάστασης. Το
σχήμα που θα είχε ο κόσμος για τα επόμενα εβδομήντα και πλέον
χρόνια είχε αρχίσει να διαμορφώνεται. Ο Στάινερ, και άλλοι που
συνεργάζονταν μαζί του, είχαν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες
για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για μια τριπλή κοινωνική τάξη
σε κορυφαίους πολιτικούς στη Γερμανία και στην Αυστρία, με την
ελπίδα ότι η υλοποίησή τους θα έφερνε θετικές εξελίξεις για το
μέλλον. Όμως οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν.
Αφού εργάστηκε και έδωσε διαλέξεις στο Ντόρναχ τον Ιανουάριο
του ίδιου έτους, ο Στάινερ πήγε να συνεχίσει το έργο του στη Γερμανία, επιστρέφοντας στο Ντόρναχ στις 28 Σεπτεμβρίου για να
συνεχίσει τη διαλεκτική του δραστηριότητα με την πρώτη από τις
διαλέξεις αυτού του τόμου στις 29 Σεπτεμβρίου. Αυτή ήταν επίσης
η περίοδος κατά την οποία εργάστηκε μαζί με την Edith Maryon
πάνω στο μεγάλο γλυπτό που απεικονίζει τον «Αντιπρόσωπο του
Ανθρώπου» ανάμεσα στις Αντιμαχόμενες Δυνάμεις. Ταυτόχρονα,
εργαζόταν για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυθμίας, για τις παραγωγές του 1ου και 2ου μέρους του Φάουστ στο Goetheanum
και από τον Νοέμβριο για τον πίνακα στην οροφή του μικρού θόλου του κτιρίου.
Το 1917 ήταν, επίσης, η χρονιά κατά την οποία ο Στάινερ διατύπωσε την ιδέα της τριπλής φύσης του ανθρώπινου οργανισμού, η
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οποία είναι θεμελιώδης για την ανθρωποσοφία.
Αυτός ο κύκλος διαλέξεων μας δίνει μια εικόνα των παραγόντων
που έφεραν την καταστροφή του πολέμου στην ανθρωπότητα,
παράγοντες που προφανώς εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι
και σήμερα. Μας δείχνουν έναν δρόμο προς τα εμπρός και μας
ενθαρρύνουν, όποιοι και όπου κι αν είμαστε, να αναλάβουμε την
πρόκληση που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ο Στάινερ κατά καιρούς μιλούσε με αυστηρότητα και η υπακοή του στην
ανάγκη για ειλικρίνεια λάμπει μέσα από όλα όσα είχε να πει. Σε
αρκετές από τις διαλέξεις του, μίλησε για την απελπιστική ανάγκη
μιας νέας προσέγγισης της εκπαίδευσης, εμβαθύνοντας στο θέμα
με αρκετές λεπτομέρειες. Δύο χρόνια αργότερα, ανταποκρινόμενος στα αιτήματα που του έγιναν για το ποιες ήταν οι «Κινητήριες
Δυνάμεις πίσω από την Ευρώπη», επρόκειτο να εγκαινιάσει την
εκπαίδευση Waldorf, η οποία έκτοτε έχει γίνει παγκόσμιο κίνημα.
Anna Meuss
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