Tο ιστορικό αρχείο, σύλλογος φίλων Πέτρου Γράβιγγερ.

τα νέα μας, για το 2020.
Δεν περνάει ημέρα, που εμείς, οι λίγοι φίλοι της Βιβλιοθήκης της Σφιγγός, δεν θα
ασχοληθούμε, με κάποια, μικρή ή ασήμαντη δραστηριότητα, που να έχει σχέση, με τον
Μεγάλο Φιλόσοφο.
Στη συμπλήρωση 30 ετών, από την μετάσταση του, Νοέμβριος 2018, λίγοι φίλοι,
βρεθήκαμε στο 3ο νεκροταφείο, λεωφόρος Περισσού, όπου και ο τάφος του. Σε μια μη
θρησκευτική συνάντηση, διαβάστηκαν κείμενα του, ανάψαμε λίγο λιβάνι πάνω στο μνήμα
του, ένα λιτό στεφάνι, από δάφνη, στόλισε τον χώρο. Συζητήσαμε για λίγο, χαμηλόφωνα,
με ευλάβεια, συζητήσαμε, για Εκείνον, ιδιαίτερα οι φίλοι, που είχαν την τύχη και την χαρά,
να τον γνωρίσουν. Αποχωρήσαμε, για το παρακείμενο καφενείο μνημοσυνών, όπου
συζητήσαμε επιπλέον, πάνω στο Έργο και τα βιβλία του. Αποχωρήσαμε ,με την υπόσχεση,
ότι θα συνεχίσουμε την έρευνα και την μελέτη.
Οι φίλοι, της Βιβλιοθήκης της Σφιγγός, συνεχίζουμε, την μελέτη, έρευνα, ταξινόμηση,
αναφορά, πάνω στο έργο και το περιεχόμενο, του φιλοσόφου Πέτρου Γράβιγγερ.
Οι μέχρι σήμερα, προσπάθειες μας.
α) συνεχίζουμε, αδιάκοπα, την αναζήτηση και συλλογή στοιχείων, από τη ζωή και το Έργο
του. Με δωρεά, από την ευγενική Κα Θέτιδα, κόρη του Φιλοσόφου, έχουμε πολλά βιβλία με
σημειώσεις, από την πρώιμη μαθητική και σπουδαστική του ζωή, όλα χειρόγραφα.
Επικοινωνούμε τακτικά με την αγαπητή Κα Θέτιδα, και την ευχαριστούμε, κάθε φορά.
β) Μικρό αρχειακό υλικό, από την περίοδο 1976- 1978, με αλληλογραφία, με τους
Ευρωπαίους Πυθαγόρειους εσωτεριστές, και το Γαλλικό Πυθαγορικό Τάγμα, με αρκετές
μονογραφίες μαθημάτων, επίσης δωρεά της Κας Θέτιδας. Το αρχειακό υλικό, αναμένει
ερευνητές, κυρίως γαλλόφωνους, για έρευνα και μελέτη. Επίσης, σε φωτοτυπία, υλικό της
ίδιας περιόδου, από το Ελληνικό Πυθαγορικό Τάγμα, επιστολή Γράβιγγερ, πρόγραμμα
μαθημάτων και άλλο υλικό.
γ) απόκτηση του προσωπικού φακέλου του με ομιλίες και μελέτες, και αρκετά χειρόγραφα
σημειώσεων του. Ένα ογκώδες και ιδιαίτερα σημαντικό αρχείο, από την εσωτερική/
τεκτονική του πορεία. Ευγενική φροντίδα, διάσωσης και διάθεσης ψηφιακού αρχείου, από
παλαιό Τέκτονα, 3ης γενιάς, ο οποίος διέσωσε το πολύτιμο υλικό, και μας το δάνεισε, για
να το ψηφιοποιήσουμε. Πάνω απο150 ομιλίες, εκατοντάδες σελίδες, με σημειώσεις και
ερευνητικό υλικό. Μετά από 30 χρόνια, το σημαντικό αυτό αρχείο, βρέθηκε και τέθηκε στη
διάθεση ,συγκεκριμένου κύκλου μεμυημένων, προς έρευνα και μελέτη. Προς το παρόν, δεν
διατίθεται σε τρίτους, όπως άλλωστε θα επιθυμούσε και ο ίδιος ο λαμπρός Φιλόσοφος.
δ). Παλιός ραδιοερασιτέχνης, πειραματιστής, και ο ίδιος ο Πέτρος Γράβιγγερ, στη φοιτητική
του περίοδο, γύρω στα 1925-1930, ασχολήθηκε με την κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών,
πρωτοπόρος ερευνητής/ πειραματιστής, για την εποχή του.

Άλλωστε, είχε ιδιαίτερες σπουδές, ως πτυχιούχος χημικός μηχανικός από το Πολυτεχνείο,
με μεταπτυχιακό στην ραδιοηλεκτρολογία, στη Γερμανία. Κατασκεύασε πομπούς, δέκτες,
τροφοδοτικά και άλλα. Έχουμε σημαντικό υλικό, από την έρευνα του. Στην Ένωση Ελλήνων
Ραδιοερασιτεχνών, οδός Π. Μελά 42, Περιστέρι, μετά από δωρεά μας, φιλοξενούνται πολλά
κάδρα με φωτογραφίες κυκλωμάτων, χειρογράφων, φωτογραφιών, όπως και το πρωτότυπο
βιβλίο με σημειώσεις ραδιοηλεκτρολογίας, του Πέτρου Γράβιγγερ, από το 1925. Υλικό
διαθέσιμο και προσβάσιμο, σε κάθε ραδιοερασιτέχνη και ερευνητή.
ε) με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, σας ανακοινώνουμε, ότι διαθέτουμε, πλέον,
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ, την σειρά βιβλίων, από την Βιβλιοθήκη της Σφιγγός, και τις
εκδόσεις του πολυαγαπημένου μας φιλόσοφου Πέτρου Γράβιγγερ. Έργο ιδιαίτερα
κοπιαστικό, και πολυδάπανο, είναι το αποτέλεσμα, έρευνας και μελέτης, για ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30
ΧΡΟΝΙΑ. Εκείνος, ιδιαίτερος και μοναδικός Άνθρωπος, αφιέρωσε, μια γόνιμη και
δημιουργική ζωή, για πάνω από 65 χρόνια, στην λαμπρή Φιλοσοφία. Εμείς, ταπεινοί και
ασήμαντοι, παραμένουμε, μια μικρή φλόγα, που θα φωτίζει, το Έργου του Φιλοσόφου.
ζ) μετά από ακούραστη έρευνα και αναζήτηση, συμπληρώσαμε ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ, από το
περιοδικό Σφίγγα, ιδιαίτερη και μοναδική συλλογή κειμένων, που εκδόθηκαν, κυρίως μέσω
συνδρομητών, από τον αείμνηστο Π.Γράβιγγερ. Αποτελείται από 8 Τόμους, και καλύπτει, τις
περιόδους 1936-1938 και 1962- 1966 . Περιέχει μοναδικά και ιδιαίτερα σημαντικά κείμενα
φιλοσόφων, από μετάφραση του ιδίου, και κείμενα του μεγάλου φιλοσόφου. Μια αρκετά
δυσεύρετη συλλογή, με κείμενα μοναδικής αξίας και περιεχομένου, τα οποία και θα έπρεπε
να κοσμούν, όλες τις σημαντικές βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Περιεχόμενα, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, σε
κάθε μελετητή, ερευνητή, σε ευκρινές φωτοτυπικό αντίγραφο...
η) Με χαρά, σας ανακοινώνουμε ότι συνεχίζουμε την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ. Έργο ιδιαίτερα κοπιαστικό και πολυδάπανο. Λόγω της
παλαιότητας και της σαθρής βιβλιοδεσίας, από το πρωτότυπο υλικό, των βιβλίων μας,
δυστυχώς, σε αρκετά καταστρέφεται η βιβλιοδεσία, με αποτέλεσμα, να κάνουμε
καινούργια βιβλιοδεσία. Όμως αυτό δεν μας κουράζει καθόλου. Ήδη, έχουμε ψηφιοποιήσει
πάνω από το 60%, των 105 τίτλων από την Βιβλιοθήκη, της Σφιγγός. ιδιαίτερη φροντίδα
δίνουμε, σε όσα κακέκτυπα, με αχνή εκτύπωση αντίτυπα, από το πρωτότυπο Έργο του
λαμπρού Φιλοσόφου, έχουμε στην κατοχή μας. Το όραμα μας, μετά την πλήρη
ψηφιοποίηση, η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, ανοικτής, σε κάθε μελετητή. Όραμα
ζωής.....
θ). Έχει πλέον ολοκληρωθεί και η πλήρης ψηφιοποίηση της Εγκυκλοπαίδειας Εσωτερισμού
και Αποκρύφου Γνώσεως, και οι 7 τόμοι. ΈΡΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ, πολύτιμο και μοναδικό, της
λαμπρής ωριμότητας του αείμνηστου φιλοσόφου. Το ολοκλήρωσε, το 1975 περίπου, σε
ηλικία άνω των 70 ετών. Μαζί με τα πρωτότυπα βιβλία της Σειράς, αποτελούν ένα έργο
μοναδικό και μνημειώδες, σπάνιο και πολύτιμο, ακόμα και για την εποχή μας, σχεδόν μετά
από 50 χρόνια. Τα περιεχόμενα αποτελούν ένα έργο ζωής του ακούραστου Φιλόσοφου.
Άλλωστε, μόνος του, ήταν ένας ολόκληρος Εκδοτικός Οίκος, με τα πρωτόγονα μέσα της
εποχής του, που δεν επέτρεπαν ούτε ψηφιακή επεξεργασία ή αποθήκευση.
και συνεχίζουμε.

Για πάνω από 10 χρόνια, χαρίζουμε βιβλία, της Βιβλιοθήκης της Σφιγγός, κυρίως σε
βιβλιοθήκες συγκεκριμένων Σωματείων, αλλά και ερευνητές, χωρίς κανένα κέρδος ή
προσωπική προβολή.
Αναζητούμε χώρο που θα στεγάσει την προσπάθεια μας, κυρίως με δωρεάν παραχώρηση ή
δωρεά, ένα μικρό ακίνητο, όπως κατάστημα. Τα έσοδα μας, προέρχονται μόνο από τα δικά
μας οικονομικά, οπότε αδυνατούμε να καταβάλλουμε κάποιο ενοίκιο.
Αναζητούνται οι φωτισμένες διάνοιες, που θα πλαισιώσουν και θα συνδράμουν το έργο
μας. Τονίζουμε και διευκρινίζουμε, προς όλους, ότι δεν πουλάμε ούτε διακινούμε βιβλία.
Αλλά, αν ψάχνετε κάποιο τίτλο, από την Βιβλιοθήκη της Σφιγγός, που δεν έχει
κυκλοφορήσει σε νεώτερη έκδοση , ούτε υπάρχει στο εμπόριο, επικοινωνήστε μαζί μας,
μήπως σας βοηθήσουμε ,να το βρείτε. Με λύπη, παρατηρούμε, διάφορα
παλαιοβιβλιοπωλεία, να πωλούν, σε ενδιαφερόμενους, παλαιούς τίτλους από τα βιβλία,
της Βιβλιοθήκης της Σφιγγός, σε τιμές, πραγματικά εξωφρενικές. Πριν αγοράσετε κάποιο
τίτλο, επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας, μήπως μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε.
Τέλος, απευθυνόμενοι σε κάθε έντιμο ερευνητή της Αλήθειας, σας καλούμε, να
συνδράμετε, με όποιο τρόπο θέλετε, την προσπάθεια μας. Ενισχύσατε οικονομικά, την
προσπάθεια μας. Αριθμός λογαριασμού a bank 115-002101-113492. Κάθε ποσό, όσο μικρό
κι αν είναι, είναι ευπρόσδεκτο. Θα διατεθεί, αποκλειστικά στην προσπάθεια μας.
e mail: info@gravigger.gr
Κυρίως, μας ενδιαφέρει ,η φυσική σας παρουσία.
"...Η συμπαράστασις εις το έργον μας, συμβάλλει εις την καταπολέμησιν της αμαθείας
και της δυστυχίας και συνεργεί εις την διάδοσιν της Αληθείας και εις την κατάκτησιν της
πνευματικής Ελευθερίας..."
(αναλυτικός κατάλογος των εκδόσεων, εικονογραφημένος, Αθήνα 1979, πρόλογος από το
πρόγραμμα των Εκδόσεων Βιβλιοθήκης Σφιγγός)

