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Ύστερα από ένα περίπου χρόνο από τη δημιουργία μιας ομάδας φίλων – μελέτης του Έργου
του μεγάλου διδασκάλου, αυτός είναι ένας σύντομος απολογισμός για τα πεπραγμένα μας.
Το καλοκαίρι του 2011 μια μικρή ομάδα φίλων επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο του
Ραμνούντα Αττικής. Στο γλυκό απόγευμα και πάνω στα ερείπια ενός αρχαίου ιερού
διαβάστηκαν αποσπάσματα από σημαντικά έργα του αείμνηστου φιλοσόφου. Ο
αρχαιολογικός χώρος άνοιξε αποκλειστικά και μόνο για εμάς. Στους επόμενους μήνες
υπήρξαν μερικές αναφορές στο τόσο σημαντικό συγγραφικό έργου του Πέτρου Γράβιγγερ.
Τόσο σε παρέες φίλων όσο και σε φιλοσοφικούς κύκλους της Αθήνας. Με χαρά
διαπιστώνουμε ότι το πνευματικό του έργο παραμένει ζωντανό και επίκαιρο. Οι
διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης προβάλλουν κατά χιλιάδες τους ιστότοπους, οι οποίοι
αναφέρονται στα εκδοθέντα βιβλία της «Βιβλιοθήκης της Σφιγγός».
Με ταπεινότητα αναφέρουμε ότι την τελευταία πενταετία δωρίσαμε σε
βιβλιοθήκες και ανθρώπους, οι οποίοι ασχολούνται με την εσωτερική φιλοσοφία, πάνω
από 600 βιβλία, διάφορους τίτλους, από τις πρόσφατες ή παλαιές εκδόσεις της Σφιγγός. Τα
βιβλία προήλθαν είτε από αγορά είτε από φωτοτυπική ανατύπωση παλαιών εκδόσεων.
Όλες οι δωρεές βιβλίων έγιναν ανώνυμα, χωρίς καμία ατομική προβολή παρά μόνο, σε
ελάχιστες περιπτώσεις, αναφοράς στον διαδικτυακό μας τόπο: www.gravigger.gr, προς τιμή
του μεγάλου διδασκάλου.
Μετά από ένα και πλέον χρόνο παρουσίας του, με χαρά διαπιστώνουμε ότι ο
διαδικτυακός τόπος, αφιερωμένος στον αείμνηστο Π. Γράβιγγερ, έχει δεχτεί πάνω από 1100
επισκέψεις!
Στις σημερινές συνθήκες της ζοφερής κρίσης της κοινωνικής απαξίωσης και του
ατομικισμού, το Έργο του μεγάλου φιλόσοφου συγγραφέα και Μύστη, εμπνέει και θα
εμπνέει την ανθρωπότητα.
Αναζητούνται οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα συνδράμουν και στη
δημιουργία, σύμφωνα με το νόμο, του Σωματείου μας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ευχαρίστως σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1) Το Ιστορικό Αρχείο – σύλλογος φίλων Π. Γράβιγγερ ήδη έχει δημιουργήσει τη
βιβλιοθήκη του, αποτελούμενη από πάνω από 500 τίτλους βιβλίων φιλοσοφίας.
Περιλαμβάνει πολλά παλαιά τεύχη των περιοδικών ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και ΙΛΙΣΟΣ των ετών 1929 –
2007. Με χαρά σας αναφέρουμε ότι η βιβλιοθήκη μας περιλαμβάνει ολόκληρο το εκδοθέν
έργο της «Βιβλιοθήκης της Σφιγγός» και σε παλαιές εκδόσεις και σε νεώτερες. Αυτός ο
πλήρης κατάλογος, συμπληρώνεται από ικανό αριθμό άλλων βιβλίων εσωτερικής
φιλοσοφίας, θεοσοφικά τεκτονικά και άλλα, αρκετά εκ των οποίων παλαιά και σπάνια. Όλα
τα βιβλία προέρχονται από δωρεές και αρκετά έχουν πρώτα αγοραστεί. Ευχαριστούμε
θερμά τους φίλους, οι οποίοι συνέβαλλαν στη δημιουργία αυτής της μικρής βιβλιοθήκης, η
οποία συνεχώς εμπλουτίζεται. Για το λόγο αυτό αναζητούμε και άλλες δωρεές βιβλίων.
2) Είναι πλέον καιρός να στεγάσουμε κάπου το όραμά μας, είτε μόνιμα είτε
προσωρινά. Αναζητούμε χώρο για την έδρα του Σωματείου μας. Ένα μικρό δωμάτιο,
αποθήκη ή κατάστημα είναι αρκετό. Πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο,
χωρίς κοινόχρηστα και σε χώρο χωρίς υγρασία. Επειδή τα οικονομικά μας μέσα είναι
πενιχρά αναζητούμε χώρο για παραχώρηση κατά προτίμηση στην Αθήνα.
3) Ευχαριστούμε όσους έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και έχουν αφήσει τα στοιχεία
τους, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου είτε μέσω των αγγελιών που συνεχώς
δημοσιεύουμε. Υπάρχει και προσωρινή ταχυδρομική διεύθυνση, ενώ πάντα ισχύει το email μας: info@gravigger.gr και το τηλέφωνο: 6977811906.
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4) Έχουν διασωθεί και φυλάσσονται αρκετά φιλοσοφικά διπλώματα του Π.
Γράββιγερ, το δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο όπου σπούδασε Χημικός Μηχανικός,
διάφορες σημειώσεις και ανέκδοτο υλικό. Όλα αυτά θα εκτεθούν μελλοντικά. Δύο
θεοσοφικά του διπλώματα εκτίθενται σε κορνίζα στο χώρο της Θεοσοφικής Εταιρείας (οδός
Βουκουρεστίου), όπου παρελήφθησαν προς φύλαξη επί αποδείξει. Οφείλουμε να
ευχαριστήσουμε θερμά την οικογένεια του αγαπημένου μας Διδασκάλου, στη Γερμανία, οι
οποίοι διεφύλαξαν, διέσωσαν και μας πρόσφεραν τα υλικά αυτά. Η βοήθειά τους και η
συνδρομή τους είναι πολύτιμη και σημαντική.
Επιπλέον, με κάθε ευκαιρία τονίζουμε ότι δεν ανήκουμε σε καμία οργάνωση ή
φορέα και δεν εκπροσωπούμε κανένα, ούτε βεβαίως ομιλούμε εξ ονόματος του λαμπρού
Διδασκάλου. Παρά μόνο ως ερευνητές, αναζητητές, ταπεινοί άνθρωποι και εργάτες του
Ναού της Αρετής. Όπως εκείνος εδίδαξε με το λαμπρό του συγγραφικό έργο, σε μία
μυητική πορεία άνω των 60 χρόνων.
Τέλος, ανάμεσα στις συνήθειες ολίγων φίλων του «Ιστορικού αρχείου Πέτρου
Γράβιγγερ» είναι και η επίσκεψη στον τάφο της οικογένειάς του, στο Γ’ Κοιμητήριο της
λεωφόρου Ιωνίας στον Περισσό. Τα τελευταία 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 φορές κατ’ έτος,
κάποιοι φίλοι επισκέπτονται τον τάφο του Π. Γράβιγγερ. Καθαρίζουν τη μεγάλη στήλη σε
σχήμα πυραμίδας που κοσμεί το χώρο. Η επιγραφή «πρώτα γίνε Άνθρωπος και μετά
Θεός…» θυμίζει το λαμπρό Έργο του αείμνηστου Ανθρώπου. Λίγο λιβάνι ανάβει στο χώρο,
ενώ αποσπάσματα από έργα του διαβάζονται σιγανά. Με αγάπη και ταπεινότητα, όπως
επιβάλλεται στους απλούς ανθρώπους.
Σας ευχαριστούμε για το μέχρι σήμερα ενδιαφέρον σας. Σας καλούμε να
πλαισιώσετε την προσπάθειά μας, με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Ευχόμαστε σύντομα να
οργανωθεί και η επίσημη ιδρυτική συνάντησή μας.
«…ο Άνθρωπος είναι το σκεύος εκλογής του Θείου Δημιουργού του, η παρουσία
του επί της Γης έχει ύψιστον σκοπόν να εκπληρώση, η ευτυχία δεν είναι πράγμα
ανέφικτον, δια να επιτευχθή όμως απαιτείται εργασία, χρειάζεται καταβολή
προσπάθειας, χρειάζεται θέλησις, άσκησις, προπόνησις και καθοδήγησις…»
(προλεγόμενα)
Πολιτισμός και Αγωγή του Ανθρώπου, 1953
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