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Αγαπητοί φίλοι 
Σας ενημερώνουμε επίσης για τα εξής. 
Μία από τις πρώτες ιδιότητες του αξέχαστου φιλόσοφου, ήταν η ενασχόλησή του με τις 

ασύρματες επικοινωνίες με ιδιοκατασκευές ασυρμάτων, ραδιοφώνων, συσκευών μετρήσεως 
κλπ. Αυτά την περίοδο 1925-1930, ενώ μετά από αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν 
στοιχεία αν συνέχισε αυτή την ενασχόληση. Ο Πέτρος Γράβιγγερ, πρωτοπόρος επιστήμονας 
για την εποχή του, ασχολήθηκε με ιδιοκατασκευές σε μια εποχή όπου η πειραματική αυτή 
επιστήμη ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη στην Ελλάδα. Ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες 
πειραματιστές ραδιοερασιτέχνες. 

Το 1960 ιδρύθηκε η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, και ανάμεσα στα ελάχιστα -
αρχικά- μέλη της ήταν και ορισμένοι φίλοι και συνεργάτες πειραματιστές – ραδιοερασιτέχνες 
του Π. Γράβιγγερ, όχι όμως και εκείνος. Είχε ήδη συγκεντρωθεί στη συγγραφή και μετάφραση 
βιβλίων εσωτερικής φιλοσοφίας. Σήμερα, μετά από δωρεά μας, αυτή η Ένωση φιλοξενεί δύο 
μικρές γυάλινες προθήκες, αφιερωμένες στον αξέχαστο φιλόσοφο, με αρχειακό υλικό που 
αφορά τις ραδιοερασιτεχνικές ασχολίες του, της περιόδου 1925-1930. 

Στα νέα ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ε.Ρ., στην οδό Παύλου Μελά 42 στο Περιστέρι, 
φιλοξενούνται 1 βιβλίο με σημειώσεις σχεδιαγραμμάτων και κυκλωμάτων για πομπούς και 
τροφοδοτικά του Πέτρου Γράβιγγερ, φωτογραφίες του μπροστά από ιδιοκατασκευές και το 
εργαστήριό του εκείνης της εποχής, όπως επίσης και φάκελοι αλληλογραφίας της πρώτης 
άτυπης «Ένωσης Ερασιτεχνών Ασυρμάτου» την οποία πιθανώς σκόπευε να δημιουργήσει ο 
ίδιος με φίλους του ραδιοερασιτέχνες εκείνης της εποχής. 

Επίσης, στην Ε.Ε.Ρ. έχει δωριθεί το ψηφιακό αρχείο των σημειώσεών του με 
ιδιοκατασκευές, και γίνονται προσπάθειες για τη μεταγραφή του και την έκδοσή του. 

Για να γίνει ευρύτερα γνωστή και αυτή η σημαντική πλευρά ενός αξιοθαύμαστου 
Ανθρώπου. 

 
Στη Θεοσοφική Εταιρεία Ελλάδος, οδός Βουκουρεστίου 25, Αθήνα, φιλοξενούνται σε 

κορνίζα τα δύο διπλώματά του, Γαλλικό και Ελληνικό, της περιόδου 1925-1926 όταν έγινε 
μέλος. Ενώ μετά από ενέργειές μας αγοράστηκε πριν από μερικούς μήνες, σε δημοπρασία, ένα 
μεγάλο έντυπο αρχείο της Θεοσοφικής Εταιρείας (από τους ίδιους) που αφορούσε την περίοδο 
1950-1980 περίπου και το οποίο περιέχει και γραπτά του Π. Γράβιγγερ όταν ήταν ενεργό μέλος 
εκεί. 

Οι φίλοι του Ιστορικού Αρχείου Γράβιγγερ ασχολούνται με τις μικρές τους δυνάμεις με 
οτιδήποτε αφορά τη διάσωση-συλλογή-προβολή ιστορικού και αρχειακού υλικού για τον σεμνό 
φιλόσοφο. Και πάντα, χωρίς καμία προσωπική προβολή ή όφελος οποιουδήποτε είδους παρά 
μόνο με αγνή αγάπη προς την εσωτερική φιλοσοφία. Δυστυχώς, οι δύσκολες κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας και παγκόσμια, στρέφουν τους ανθρώπους στα επείγοντα 
και απαραίτητα, και όχι στα σημαντικά θέματα της ζωής. 

Εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στους μικρούς μας στόχους, τους οποίους 
θεωρούμε σημαντικούς: 

α) τη μελέτη-προβολή-διάσωση του έργου Π. Γράβιγγερ, οτιδήποτε αφορά τη ζωή και τις 
έρευνές του, 

  



β) συλλογή βιβλίων δικής του έκδοσης κυρίως, και άλλων βιβλίων φιλοσοφίας, ώστε να 
δημιουργηθεί βιβλιοθήκη, 

γ) ικανός αριθμός ανθρώπων για δημιουργία συλλόγου, 
δ) παραχώρηση ενός χώρου, δωματίου, αποθήκης κλπ. κατάλληλου να φιλοξενήσει το 

όραμά μας. 
Αναζητούνται πάντα οι ενδιαφερόμενοι, για τα πιο πάνω. 
Πολλοί καλούνται, ελάχιστοι ανταποκρίνονται. 
Άλλωστε το είχε αναφέρει και ο ίδιος ότι δεν είναι του πρώτου τυχόντα αλλά ούτε και 

του κόσμου ολόκληρου, έργο, η ενασχόληση με την εσωτερική φιλοσοφία… 
Ο μικρός διαδικτυακός μας τόπος είναι πάντα ενεργός www.gravigger.gr και το e-mail 

μας info@gravigger.gr 
Για οτιδήποτε άλλο μας βρίσκετε στο 6977811906. 
Το λαμπρό συγγραφικό έργο του Πέτρου Γράβιγγερ παραμένει πάντα ζωντανό με τους 

πάνω από 110 τίτλους βιβλίων του που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν. Η «βιβλιοθήκη της 
Σφιγγός» με μοναδικό και συναρπαστικό φιλοσοφικό περιεχόμενο, απευθύνεται στους 
αναζητητές της αλήθειας. Ενώ εκείνος, από τους λόγους και τα έργα του, αναγνωρίζεται ως ένα 
αληθές τέκνο του φωτός. 


