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2. Rundschreiben 2015, in Deutsch! (März 2015)
VERANSTALTUNGEN DER DGG SAAR e.V. IN KÜRZE
Sonntag 12.04.2015, Holzhaus und Garten am Ilseplatz

 Τraditionelles griechisches Osterfest
FESTPROGRAMM AM GRIECHISCHEN OSTERSONNTAG
08:00 Uhr Beginn mit den Arbeiten zum Grillen von zwei ganzen Lämmern
10:00 Uhr Griechisch-Orthodoxe Osterliturgie mit Pater Konst. Zarkanitis
11:00 Uhr Beginn der traditionellen Osterfeier im Garten und Holzhaus
12:30 Uhr Beginn mit der griechischen Live-Musik der Gruppe von Kostas

Antoniadis mit Dimitrios Tsilingiris
13:00 Uhr Grußwort durch den Schirmherr des Osterfestes, Herrn Peter Gillo,

Regionalverbandsdirektor. Herr Gillo war bereits 2012 Schirmherr beim
Griechischen Osterfest und hat unsere Gesellschaft mehr als ein Mal
nicht nur ideell unterstützt. Dafür danke ich ihm von ganzem Herzen.

13:30 Uhr bis 18:00 Uhr: Fortsetzung des traditionellen griechisch. Osterfestes.
Bei den Grilllämmern handelt es sich um Bio-Lämmer aus ökologischer Tierzucht des
Familienbetriebs SCHÄFEREI ERNST in Blieskastel. Die Grillzeit dauert 4 – 5 Stunden.
Da die Anzahl der Lammportionen begrenzt ist (insgesamt ca. 45 Stück), empfiehlt es sich,
rechtzeitig einen Bon zu kaufen, um sich eine Portion der gegrillten Lämmer zu sichern.
Außerdem bieten wir einen vegetarischen Vorspeiseteller mit griechischen Spezialitäten
(Käse- oder Spinatpita, Bohnen aus dem Backofen, griechische Oliven, Schafskäse u.a.),
gegrillte Lammkoteletten sowie Fleischspießchen aus Schweinefleisch (Souvlaki), Getränke
mit und ohne Alkohol, insbesondere griechische Weine und Ouzo. Jeder Besucher erhält
gratis ein rotes Osterei und griechisches Ostergebäck gemäß der griechischen Tradition.
Der Garten wird mit Biertischgarnituren möbliert, die Tanzfläche bleibt aber frei, damit ge-
tanzt werden kann. Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter. Auf alle Fälle werden die Innen-
räume des Holzhauses möbliert sein, so dass die Gäste auch dort Platz nehmen können.
Kommen Sie mit Familie und Freunden und genießen Sie ein schönes Osterfest!
(Dem Schreiben beigefügt ist ein Flugblatt, beiderseits gedruckt, und zwar: auf der
Vorderseite ein Tanzbild  aus einem früheren griech. Osterfest, auf der Rückseite ein
Bild von der Auferstehungsliturgie am Ostersonntag vergangenen Jahres.)

Donnerstag, 07. Mai 2015, 19:00 Uhr, Holzhaus am Ilseplatz
 Monatstreffen mit Vortrag zum Thema: Einsatz des

Griechischen Feuers durch die byzantinische Kriegsmarine.
REFERENT: Dr. Hans-Joachim Kühn, Historiker und langjähriges Mitglied der
DGG Saar (s. beigefügtes Flugblatt mit Erläuterungen).
Sonntag, 26.04. bis Donnerstag, 07. Mai 2015, 14:00 bis 18:00 Uhr

 FLOHMARKTTAGE
Mitglieder und Freunde der DGG Saar laden wir gerne zum Besuch des Flohmarktes in den
Räumen des Holzhauses ein. Ziel der Flohmarktaktion ist es, Einnahmen zu erzielen, um sie



am Holzhaus und seinem Umfeld zu investieren. Mitglieder und Freunde sind aufgerufen,
eigene Flohmarktartikel nach dem Griechischen Osterfest und nach telefonischer
Vereinbarung ins Holzhaus zu bringen und sie der Gesellschaft zu spenden.
(E. Graßmann-Gratsia 0681-62318, 01772374248)
Freitag, 08. Mai 2015, 18:00 bis 22:00 Uhr, Holzhaus am Ilseplatz

 TAG DER OFFENEN TÜR
Zum 7. Mal veranstaltet die DGG Saar einen Tag der offenen Tür, immer dann, wenn das
Ilseplatzfest stattfindet. Ziel und Zweck dieser Veranstaltung ist es, Nachbarn und
interessierte Gäste durch das Holzhaus und seinen Garten zu führen und darzulegen,
welche Veränderungen und Verbesserungen das Anwesen (Haus und Garten) seit dem Jahr
der Übernahme durch die DGG Saar (2008) erfahren hat. Gleichzeitig wird der geplante
Flohmarkt zum letztmalig zu besichtigen sein. Sie können durchaus brauchbare Objekte
erwerben und mit einem kleinen Geldbeitrag dem Verein helfen! Es gibt auch einen Imbiss.

BERICHTE
 20.03.-22.03.2015, Jahresversammlung 2015 der Vereinigung der

Deutsch-Griechische Gesellschaften (VDDG) in Mülheim / Ruhr
Die DGG Saar wurde durch die Mitglieder E. Graßmann-Gratsia, Klaus Schlagmann und Paul Kann
vertreten, die auf eigene Kosten nach Mülheim gefahren sind. Zwei Beratungsinhalte haben die
Jahresversammlung beschäftigt: a) Der Antrag des Vorstandes der DGG Saar über die
„Zusammenführung der Marmorskulpturen des Parthenon“, d.h. die Rückführung der Skulpturen
vom Britischen Museum in London zum Neuen Akropolismuseum in Athen.
Dieser Antrag ist als Erweiterung eines unter derselben Überschrift vor 9 Jahren gestellten Antrages
zu betrachten, der leider, obschon verabschiedet, nicht umgesetzt worden ist. Auch der Erweiterungs-
antrag wurde bei 3 Enthaltungen einstimmig  angenommen. Dabei geht es um die Aufforderung an die
Mitgliederversammlung der VDGG, sich solidarisch mit der griechischen Forderung nach Zusammen-
führung der Marmorskulpturen des Parthenon zu erklären, die Lord Elgin von 1803 -1812 nach
London verschafft und das Britische Museum von ihm im Jahre 1816 erworben hat. Dieses Thema ist
sehr umfangreich und bedarf mehrerer Informationsveranstaltungen, damit man eine qualifizierte
Meinung bilden kann. Der Vorstand der DGG Saar wird entsprechende Veranstaltungen vorbereiten
und die Mitglieder dazu einladen. b) Die Gründung eines Deutsch-Griechischen Jugendwerkes
nach dem Vorbild der zwei bereits existierenden Deutsch-Französisches und Deutsch-Polnisches
Jugendwerk mit dem Ziel, Feindbilder, die durch die Besatzung Griechenlands im zweiten Weltkrieg
und die Wirtschafts- und Finanzkrise entstanden sind, über persönliche Kontakte und Freundschaften
abzubauen. Im November 2015 ist eine Tagung unter dem Motto geplant: „Junge Griechinnen und
Griechen brauchen Zukunft. Was können wir in Deutschland, Griechenland und Europa tun, um
eine verlorene Generation zu vermeiden?“. Schließlich ist zu erwähnen, dass Frau E. Graßmann-
Gratsia wieder zur stellvertretenden Vorsitzenden der VDGG gewählt wurde.

„GRIECHENLAND BRAUCHT UNSERE HILFE“
WIEDERHOLUNG DES SPENDENAUFRUFS! !
Nach Wiederholung des Spendenaufrufs der DGG Saar zugunsten der Stiftung „Zentrum
für Empfang und Solidarität des Demos der Athener (K.Y.A.D.A.)“ sind Spenden in Höhe
von 1460,- € zusammengekommen. Ich bitte weiter um Solidaritätsbekunden für Notleidende
Athener, denn die die harte Sparpolitik, brachte die humanistische Krise ein.
Spendenkonto: Deutsch-Griechische Gesellschaft Saar, Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE65 5905 0101 0067 0387 52
BIC: SAKSDE55XXX
DRINGENDE BITTE IN EIGENER SACHE:
Ich bitte den Mitgliedsbeitrag 2015 selbst zu überweisen, da die Einzugsermächti-
gungen noch nicht auf IBAN umgestellt werden konnten und die Kasse leer ist!
Vereinskonto: Deutsch-Griechische Gesellschaft Saar, Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE09 5905 0101 0018 5066 83
BIC: SAKSDE55XXX

Euthymia Graßmann-Gratsia, Vorsitzende
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2η επιστολή του 2015, στα Ελληνικά! (Απρίλιος 2015)
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΕ ΣΑΑΡΛΑΝΤ
Κυριακή 12.04.2015, Ξύλινο οίκημα με τον κήπο του

 Παραδοσιακό Ελληνικό Πασχαλινό γλέντι
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧ
08:00 η ώρα προετοιμασίες για το ψήσιμο στη σούβλα δύο ολόκλ. αρνιών,
10:00 η ώρα Λειτουργία της Ανάστασης με τον πατέρα Κωνσταντ. Ζαρκανίτη,
11:00 η ώρα Παραδοσιακή ελληνική πασχαλινή γιορτή στον κήπο και οίκημα
12:30 η ώρα Αρχίζουμε με την ελληνική ζωντανή μουσική από το συγκρότημα

Κώστα Αντωνιάδη με τον Δημήτρη Τσιλιγκίρη
13:00 η ώρα Χαιρετιστήριος λόγος από τον κ. Πέτερ Γκίλλο, Διευθυντή της

Περιφερειακής Ομοσπονδίας, που έλαβε την γιορτή υπό την
προστασία (αιγίδα) του, όπως και πριν τρία χρόνια, το 2012.

13:30 η ώρα μέχρι 18:00 η ώρα: συνέχεια του ελληνικού πασχαλινού γλεντιού.
Τα αρνιά της σούβλας είναι από βιολογική κτηνοτροφία της οικογενειακής επιχείρησης
SCHÄFEREI ERNST στο Blieskastel. Ο χρόνος ψησίματος διαρκεί 4 μέχρι 5 ώρες.
Επειδή ο αριθμός των μερίδων είναι περιορισμένος (περιπου 45 μερίδες) σας συστήνουμε
να αγοράσετε έγκαιρα  ένα μπόν για να σιγουρεύσετε μια μερίδα σουβλισμένο αρνί.
Εκτός αυτού προσφέρουμε ένα πιάτο με ελληνικής προελεύσεως ορεκτικά (τυρο- ή
σπανακόπιτα, γίγαντες, ελληνικές ελιές, τυρί φéτα κ.α.), αρνίσιες μπριζόλες και σουβλάκια
από χοιρινό κρέας ψημένα στα κάρβουνα, αλκοολούχα ή μή ποτά, ελληνικά κρασιά και ούζο.
Σε κάθε επισκέπτη θα προσφερθούν ενα κόκκινο αυγό και πασχαλινά κουλουράκια ή
τσουρέκια, όπως ορίζει η ελληνική παράδοση.
Τον κήπο θα στηθούν τραπέζια και πάγκοι, ενώ ο χώρος χορού θα μείνει ελεύθερος, για να
μπορέσει ο καθένας να χορέψει. Ελπίζουμε βέβαια να είναι καλός ο καιρός. Εκτός αυτού θα
είναι και οι χώροι του οικήματος επιπλωμένοι, ώστε να μπορεί να καθίσει κανείς και εκει.
Ελλάτε με την οικογένεια και τους φίλους σας και χαρείτε μια ωραία Πασχαλιά!
(Στην επιστολή αυτή επισυνάπτω μιά μικρή αφίσα που στη μία πλευρά δείχνει
στιγμιότυπο χορού από προηγούμενη πασχαλινή γιορτή και από την άλλη μεριά μία
σκηνή από την Λειτουργία της Ανάστασης πέρισυ την Κυριακή του Πάσχα.
Πέμπτη, 7η Μαίου 2015, 19 ή ώρα, Ξύλινο οίκημα, Ιλζεπλατς

 Μηνιαία συνάντηση και διάλεξη με θέμα:  Χρήση του
Ελληνικού πυρός από τον πολεμικό στόλο του Βυζαντίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διδ. κ. Χανς Ιωακείμ Κιν, ιστορικός και πολλά χρόνια μέλος μας.
(βλέπε την μικρή αφίσα με επεξηγήσεις που εσωκλείω στην επιστολή)
Κυριακή, 26η Απριλίου μέχρι Πέμπτη 7η Μαίου, 14:00-18:00 η ώρα

 ΑΓΟΡΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προσκαλούμε τα μέλη και τους φίλους της ΓΕΕ του Σααρλαντ να επισκεφθούν την αγορά μας
που θα λάβει χώρα στους χώρους του Ξύλινου οικήματος. Σκοπός μας είναι, να εισπράξουμε
από την πώληση παλαιών αντικειμένων χρήματα, που θα επενδύσουμε στο οίκημα και το
περιβάλλον του. Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους μας να προσφέρουν οι ίδιοι



αντικείμενα προς πώληση, μετά το Ελληνικό Πάσχα και κατόπιν τηλεφωνικής επαφής.
(E. Graßmann-Gratsia 0681-62318, 01772374248)
Παρασκευή, 8η Μαίου 2015, απο 18:00 μέχρι 22:00 ή ώρα

 ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΥΡΑΣ στο Ξύλινο Οίκημα
Για 7η φορά οργανώνει η Εταιρεία μας  μία Ημέρα της ανοικτής θύρας, όταν λαμβάνει χώρα
και η γιορτή του Ιλσεπλατς. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσουμε σε
ενδιαφερόμενους, που θα επισκεφθούν το Ξύλινο οίκημα και τον κήπο του, τι πρόοδοι έχουν
γίνει από τότε που παρέλαβε η Εταιρεία μας το ακίνητο, το 2008.
Συγχρόνως θα είναι η τελευταία ημέρα για επίσκεψη της αγοράς παλαιών αντικειμένων.
Μπορεί κανείς να αγοράσει χρήσιμα αντικείμενα και με τον όβολο του να βοηθήσει τον
σύλλογο. Θα προσφερθούν μεζέδες και ποτά (με το αζημίωτο βέβαια).

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 20/03 μέχρι 22/03/2015 Ετήσια Γενική Συνέλευση 2015 της Ενωσης των

Γερμανο-Ελληνικών Εταιρειών (VDDG) στο Μύλχαιμ του Ρούρ
Η ΓΕΕ του Σάαρλαντ επροσωπίσθηκε από τα μέλη της E. Graßmann-Gratsia, Klaus Schlagmann και
Paul Kann. Δύο θέματα απασχόλησαν την Γενική Συνέλευση των ΓΕΕ: α) το αίτημα του διοικητικού
συμβουλίου της ΓΕΕ του Σάαρλαντ για „Επανένωση των μαρμάρινων γλυπτών του Παρθενώνα“
δηλ. τον επαναπατρισμό τους από το Βρετανικό μουσείο στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.
Το αίτημα αυτό είναι επέκταση ενός αιτήματος με τον ίδιο τίτλο που τέθηκε σε Γενική Συνέλευση της
VDGG πριν 9 χρόνια, χωρίς όμως να εκπληρωθεί, αν και είχε ψηφισθεί. Και το συμπληρωματικό
αίτημα έλαβε πλειοψηφία με μόνο τρεις αποχές. Πρόκειται για πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης να εκδηλώσουν την αλληλεγγύηση τους με την απαίτηση της Ελλάδας να επαναπατρισ-
θούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, που ο λόρδος Ελγιν απο το 1803 ως το 1812 μετέφερε στο Λονδί-
νο και το 1816 αγοράσθηκαν από το Βρετανικό μουσείο. Αυτό το θέμα είναι τόσο ευρύ και απαιτεί
πολλή εργασία και εκδηλώσεις επεξηγηματικές για να μπορέσουν τα μέλη μας να σχηματίσουν γνώμη.
Το διοικ. συμβούλιο θα αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα και θα προσκαλέσει τα μέλη για συζήτηση.
β) Η ίδρυση μιας Γερμανο-Ελληνικής ενωσης νεολαίας σύμφωνα με τα πρότυπα των Γερμανο-
Γαλλικής και της Γερμανο-Πολωνικής Ενωσης που ήδη υπάρχουν. Επιδιώκεται να εξαλειφθούν
έχθρες και προκαταλήψεις, που δημιουργηθηκαν λόγω των εγκλημάτων πολέμου κατά την  γερμανική
κατοχή καθώς και της οικονομικής κρίσης. Προσωπικές επαφές και φιλίες θα βοηθήσουν σαυτό.
Τον Νοέμβριο 2015 θα λάβει χώρα ένα συνέδριο με θέμα „Οι νεαρές Ελληνίδες και οι νεαροί Ελλη-
νες χρειάζονται ένα μέλλον. Τι μπορούν να κάνουν η Γερμανία, η Ελλάδα και η Ευρώπη για να
μή χαθεί μιά γενεά;“
Τέλος σας γνωστοποιώ, ότι η κ. Graßmann-Gratsia εκλέγη εκ νέου αντιπρόεδρος της VDGG.

„Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ “
ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΕ ΣΑΑΡ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤ. ΔΩΡΕΑΣ
Μετά την επανάλειψη της έκκλησης της ΓΕΕ του Σάαρλαντ για δωρεές προς όφελος του
ιδρύματος ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
συγκεντρώθηκαν 1.460,00 €. Παρακαλώ δειξτε αλληλεγγύη και υποστηρίξτε την ανθρωπι-
στική προσφορά του ιδρύματος σε κατοίκους της Αθήνας που υποφέρουν από την λιτότητα.
Spendenkonto: Deutsch-Griechische Gesellschaft Saar, Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE65 5905 0101 0067 0387 52
BIC: SAKSDE55XXX

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΟΥ!!
Οσοι έχουν δώσει εξουσιοδότηση να πληρώσουν την συνδρομή του 2015 οι ίδιοι
στην τράπεζα, γιατί οι τραπ. λογαριασμοί στις εξουσιοδοτήσεις δεν έχουν μεταβληθεί
ακόμη σε ΙΒΑΝ και ΒΙC και το ταμείο μας έχει αδυνατίσει πολύ. Ευχαριστώ.
Vereinskonto: Deutsch-Griechische Gesellschaft Saar, Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE09 5905 0101 0018 5066 83
BIC: SAKSDE55XXX

Euthymia Graßmann-Gratsia, πρόεδρος



Donnerstag, 07. Mai 2015, 19:00 Uhr, Holzhaus am Ilseplatz
 Monatstreffen mit Vortrag zum Thema: Einsatz des

Griechischen Feuers durch die byzantinische Kriegsmarine.
REFERENT: Dr. Hans-Joachim Kühn, Historiker.
Kurze Erläuterung
Das sogenannte Griechische Feuer war die Wunderwaffe der byzantinischen
Armee vom 7. bis zum 12. Jahrhundert und fasziniert technisch und historisch
Interessierte bis heute. Der Einsatz des Griechischen Feuers hat das Reich
und seine Hauptstadt Konstantinopel mehrmals gerettet. Dabei hat die
Geheimhaltung der technischen Details durch die Zeitgenossen wesentlich mit
dazu beigetragen, dass sich bald die wildesten Gerüchte darum rankten. In
der modernen Forschung war seit dem 19. Jahrhundert die mögliche
chemische Zusammensetzung des Brandkampfstoffs heftig umstritten, vor
allem ging es um die Frage, ob das Gemisch auf Erdölbasis Salpeter enthielt
oder nicht. Je nachdem, wie man die Quellen interpretiert, handelt es sich
demnach um eine frühe Form der Pulvergeschütze (Kanonen) oder, was die
neuere Forschung herausgearbeitet hat, um einen Flammenwerfer.
Der Referent beleuchtet den Einsatz des Griechischen Feuers vor allem bei
der Kriegsmarine, geht aber auch auf seinen Gebrauch im Belagerungskrieg
ein. Die arabischen und abendländischen Gegner der Byzantiner haben in
ihrem Schrecken bald alle Brandkampfmittel der Rhomäer (Roméi) als
Griechisches Feuer bezeichnet, auch Brandgeschosse und Handgranaten.

Πέμπτη, 7η Μαιίου 2015, 19:00 η ώρα, Ξύλινο οίκημα, Ιλσεπλατς
 Μηνιαία συνάντηση με θέμα διάλεξης: Χρήση του

Ελληνικού πυρός από τον Βυζαντινό πολεμικό στόλο.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διδ. Χανς- Ιωακείμ Κιν, ιστορικός
Σύντομη εισήγηση:
Το ονομαζόμενο „Ελληνικό πύρ“ ήταν το θαυματουργό όπλο του Βυζαντίου
από τον 7ο έως τον 12ο αιώνα και προκαλεί τον θαυμασμό σέ όσους
ενδιαφέρονται για τεχνικά και ιστορικά θέματα. Η χρήση του Ελληνικού
πυρός έσωσε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και την πρωτεύσα της, την
Κωνσταντινούπολη. Σίγουρα συνετέλεσε σε αυτό η φύλαξη του μυστικού του
σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες που κράτησαν τότε οι αγωνιστές με
αποτέλεσμα να κυκλοφορούν οι πιό απίθανες φήμες γιαυτό. Στην μοντέρνα
έρευνα υπήρχαν από τον 19ο αιώνα ισχυρές αμφιβολίες σχετικά με την χημική
σύνθεση του υλικού που προκαλούσε την πυρκαγιά, ιδιαίτερα άν το μείγμα με
βάση το πετρέλαιο περιείχε νίτρο ή όχι. Ανάλογα με το πως κατανοούσε κανείς
τις πηγές πληροφόρησης, πρέπει να αφορούσε μία πρώιμη μορφή πυροβόλου
με πυρίτιδα (κανόνι) ή κατά νεώτερα αποτελέσματα της έρευνας ένα
φλογοβόλο. Ο εισηγητής θα εξηγήσει την χρήση του Ελληνικού πυρός
ιδιαίτερα από τον πολεμικό στόλο και σε καταστάσεις πολιορκίας.
Οι Αραβες και οι εχθροί του Βυζαντίου από την Δύση χαρακτήριζαν από την
τρομάρα τους όλα τα μέσα άμυνας μέσω φωτιάς που χρησιμοποιούσαν οι
Ρωμιοί Ελληνικό πύρ, ακόμη και τα βλήματα ή τις χειροβομβίδες.
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