1. Rundschreiben 2018, in Deutsch! (Januar 2018)
VERANSTALTUNGEN DER DGG SAAR e.V. IN KÜRZE
Donnerstag, 01. Februar 2018, 19:00 Uhr, Holzhaus am Ilseplatz
 Monatstreffen mit dem Thema: Expedition Deutschland
Eine geologische Zeitreise durch 500 Mio. Jahren, Doku-Film, TEIL 1
(siehe Flugblatt), TEIL 2 folgt am 03.05.2018.

Donnerstag, 1. März 2018, 19:00 Uhr, Holzhaus am Ilseplatz
 Monatstreffen mit dem Thema: Es waren die Griechen, nicht
die Römer! Das griechische Alphabet als Mutter aller abendländischen
Schriften. Vortrag von Stephan Weidauer.
Während hierzulande allgemein gelehrt wird, alle europäischen Schriften
entstammten der römischen CAPITALIS, also den lateinischen Großbuchstaben, wird
hier nachgewiesen, dass die Römer ihre Schrift von den in Italien lebenden Griechen
übernommen haben. Die griechische Schrift ihrerseits wurde durch Umformung und
Anpassung aus der phönizischen Lautschrift gebildet.
Rund 3000 Jahre Schriftgeschichte mit Höhen und Tiefen für das Griechische
werden gestreift und mit reichhaltigen Quellen belegt. Ein besonderes Augenmerk
werfen wir auf die verblüffende zeitgleiche Entwicklung der Minuskel-Schrift – also
der Kleinbuchstaben - im 9. Jahrhundert in Byzanz und Aachen.

VORANKÜNDIGUNG
Sonntag, 08. April 2018, 11:00 -18:00 Uhr, Holzhaus Ilsepl.
 Griechisches Osterfest (findet eine Woche später als das deutsche Osterfest) mit griechischer Livemusik u. gegrillten Lämmern.

VEREINSBEITRÄGE
Liebe Mitglieder, ich bitte herzlich darum, für die Jährliche Entrichtung der Beiträge
einen Dauerauftrag einzurichten, denn es hat sich herausgestellt, dass die
Einzugsermächtigung nach der Umstellung der Bankkonten auf IBAN und BIC zu viel
Arbeit und Kosten für einen Verein, wie wir es sind, verursacht. Gemäß unserer
Satzung sollen die Jahresbeiträge beim Jahresbeginn entrichtet werden. Ich verlasse mich darauf, dass Sie sich bemühen, die Jahresbeiträge bis spätestens März des
laufenden Jahres auf das Konto der DGG Saar e.V. zu bezahlen. Nur so können wir
unsere geplanten Veranstaltungen sicher organisieren und stattfinden lassen.
Zur Erinnerung: Einzelne Personen zahlen 25,- €, Paare und Familien mit
Kindern 45,- €, Studenten 6,- €.

Die Bankverbindung der DGG Saar bei der Sparkasse Saarbrücken:
IBAN: DE09 5905 0101 0018 5066 83, BIC: SAKSDE55XXX
Euthymia Graßmann-Gratsia
Ihre Vorsitzende

1η επιστολή του 2018, στα Ελληνικά! (Ιαν. 2018)
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΕ ΤΟΥ ΣΑΑΡΛΑΝΤ

Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου 2018, 19:00 η ώρα, Ξύλινο οίκημα
 Μηνιαία συνάντηση με θέμα: Αποστολή εξερεύνησης της
Γερμανίας. Ενα γεωλογικό ταξίδι μέσα από 500 εκατομύρια έτη, Μέρος 1ο
(βλέπε φειγβολάν), Μέρος 2ο ακολουθεί στις 3 Μαίου 2018.

Donnerstag, 1. März 2018, 19:00 Uhr, Holzhaus am Ilseplatz
 Μηνιαία συνάντηση με θέμα: Ηταν οι Ελληνες, όχι οι Ρωμαίοι!
Το ελληνικό αλφάβητο ως η μητέρα όλων των Γραφών της Δύσης.
Διάλεξη του κ. Στεφάνου Βάινταουερ
Ενώ εδώ διδάσκεται γενικά, όλες οι ευρωπαικές Γραφές κατάγονται από τα ρωμαικά
CAPITALIS, δηλ. τα λατινικά κεφαλαία γράμματα, θα αποδειχθεί εδώ, ότι οι Ρωμαίοι
παρέλαβαν την Γραφή τους από τους στην Ιταλία ζώντες Ελληνες.
Η ελληνική γραφή πάλι σχηματίσθηκε (έλαβε την μορφή της) μετά από μετασχηματισμό και προσαρμογή της φοινικικής Γραφής.
Περίπου 3000 χρόνια ιστορία της Γραφής θα αναφερθεί στη διάλεξη και θα αποδειχθεί μέσω πλούσιων πηγών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εκπληκτική συγχρόνως εξέλιξη των μικρών γραμμάτων κατα τον 9ο αιώνα στο Βυζάντιο και στο Άαχεν.

ΠΡΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κυριακή, 8η Απριλίου 2018, 11:00 -18:00 Uhr, Ξυλ. οίκημα
 Ελληνικό Πάσχα (Θα λάβει χώρα μία εβδομάδα αργότερα από το
Γερμανικό Πάσχα) με ζωντανή ελληνική μουσική και ψητά αρνιά.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
Αγαπητά μέλη, έχω την παράκληση για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής νά
δώσετε μία πάγια εντολή στην τράπεζα σας, γιατί διασπιστώθηκε, οτι με μια εξουσιοδότηση εκ μέρους σας προκαλεί μετά την μετατροπή των λογαριασμών σε IBAN
und BIC πολύ γραφειοκρατία και έξοδα για ένα σύλλογο σαν τον δικό μας. Σύμφωνα
με το καταστατικό μας πρέπει η ετήσια συνδρομή να πληρώνεται στην αρχή του χρόνου. Βασίζομαι στο ότι θα προσπαθήσετε, να μπαίνουν τα χρήματα στο λογαριασμό
του συλλόγου το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Μόνο έτσι μπορούμε να οργανώσουμε και να πραγματοποιήσουμε τις σχεδιασμένες εκδηλώσεις.
Σας θυμίζω το ύψος της συνδρομής: μεμονωμένα άτομα πληρώνουν 25,- €,
ζευγάρια και οικογένειες με παιδιά 45,- € σπουδαστές 6, - €.

Η τραπεζική σύνδεση της ΓΕΕ Εταιρείας ειναι Sparkasse Saarbrücken IBAN: DE09 5905 0101 0018 5066 83, BIC: SAKSDE55XXX
Euthymia Graßmann-Gratsia
Η πρόεδρος σας

Expedition Deutschland (1), Filmdoku (2013), 42 min. , TEIL 1
Eine geologische Zeitreise durch 500 Mio. Jahre.
Die spannende Expedition führt zu den schönsten und erstaunlichsten
Landschaften Deutschlands. Zwischen Taunus und Westerwald finden
wir uralte geheimnisvolle Riffe. Im Bayerischen Wald stoßen wir auf die
Reste einer gigantischen Kollision von Erdplatten.

Wir zeigen, wie die Mangrovensümpfe an der Stelle des heutigen Ruhrgebietes vor 300 Mio Jahren Kohle produzierten, beobachten die Entstehung der Alpen und besuchen die Eifelvulkane bei einem ihrer Ausbrüche vor 100 000 Jahren. Naturkatastrophen bringen immer Zerstörung
mit sich, sind aber gleichzeitig auch Fundament für neue Entwicklungen.
Über aufwändige Computeranimationen reisen wir in die Zeit vor 500 Mio
Jahren. Die Erde hatte damals ein ganz anderes Gesicht. Die Landmassen der Kontinente befanden sich zum größten Teil auf der Südhalbkugel des Planeten, die einzelnen Teile Deutschlands waren weit verstreut.
Im heutigen Ruhrgebiet erstreckten sich in der Karbonzeit Wald- und
Sumpflandschaften. Vor 300 Mio Jahren lebten hier riesige Insekten
zwischen gigantischen Schachtelhalmen. Diesen Karbonwäldern verdanken wir die enormen Kohlevorkommen, die das Ruhrgebiet in modernen
Zeiten zum wirtschaftlichen Motor Deutschlands gemacht haben!

Αποστολή εξερεύνησης της Γερμανίας, 42´,Φίλμ-Ντοκουμέντ
Ενα γεωλογικό ταξίδι μέσα από 500 εκατομύρια έτη. Μέρος 1ο .
Η ενδιαφέρουσα εξερεύνηση οδηγεί στα ωραιότερα και πιο εκπληκτικά
τοπία της Γερμανίας. Ανάμεσα στο Ταουνους και στο Βέστερβαλντ βρίσκουμε πολύ παλιούς και μυστηριώδεις σκοπέλους. Στο Βαυαρικό δάσος
απαντάμε υπόλοιπα μιας τεράστιας σύγκρουσης γηίνων πλακών. Θα
δειχθεί, πως τα Mangroven-έλη στη θέση του σημερινού Ρουργκεμπιέτ
πριν από 300 εκ. χρόνια παρήγαγαν κάρβουνο, θα παρατηρήσουμε την
γέννηση των Άλπεων και θα επισκεφθούμε τα ηφαίστεια της Αιφελ σε μία
από τις εκρήξεις τους πριν από 100 000 χρόνια. Φυσικές καταστροφές
είναι συγχρόνως το θεμέλιο για νέα ανάπτυξη. Μέσω αναπαrάστασης με
κομπιούτερ θα ταξιδέψουμε στο χρόνο πριν από 500 εκ. χρόνια. Η γή
είχε τότε ένα τελείως αλλίωτικο πρόσωπο. Οι γήινες μάζες των ηπείρων
βρισκόντουσαν κυρίως στο νότιο ημισφαίριο του πλανήτη, μεμονωμένα
κομμάτια της Γερμανίας ήταν μακρυά διασκορπισμένα. Στο σημερινό
Ρουργκεμπιέτ απλωνόντουσαν στην εποχή του Καρμπόν δασικά και
ελώδη τοπία. Πριν από 300 εκ. χρόνια ζούσαν εδώ τεράστια έντομα
ανάμεσα σε γιγαντιαίες καλαμιές. Σε αυτά τα Καρμπόν - δάση οφείλουμε
τα τεράστια αποθέματα σε κάρβουνο, που κατέστησαν το Ρουργκεμπιέτ
σε μηχανή εκκίνησης της Γερμανίας στους νεώτερους χρόνους !
Deutsch-Griechische Gesellschaft Saar e.V., Neugrabenweg 94,
66123 Saarbrücken, gra-gra@superkabel.de, 0681 - 62318

Donnerstag, 1. März 2018, 19 Uhr, Holzhaus am Ilseplatz
Es waren die Griechen, nicht die Römer!
Das griechische Alphabet als Mutter aller abendländischen Schriften
Vortrag von Stephan Weidauer
Während hierzulande allgemein gelehrt wird, alle europäischen
Schriften entstammten der römischen CAPITALIS, also den

lateinischen Großbuchstaben, wird hier nachgewiesen, dass die
Römer ihre Schrift von den in Italien lebenden Griechen
übernommen haben.
Die griechische Schrift ihrerseits wurde durch Umformung und
Anpassung aus der phönizischen Lautschrift gebildet.
Rund 3000 Jahre Schriftgeschichte mit Höhen und Tiefen für das
Griechische werden gestreift und mit reichhaltigen Quellen belegt.
Ein besonderes Augenmerk werfen wir auf die verblüffende
zeitgleiche Entwicklung der Minuskel-Schrift – also der
Kleinbuchstaben - im 9. Jahrhundert in Byzanz und Aachen.

Πέμπτη, 1η Μαρτίου 2018, 19 η ώρα, Ξύλινο οίκημα Ιλζεπλατς
Ηταν οι Ελληνες, όχι οι Ρωμαίοι
Το ελληνικό αλφάβητο ως η μητέρα όλων των Γραφών της Δύσης !
Διάλεξη του κ. Στεφάνου Βάινταουερ
Ενώ εδώ διδάσκεται γενικά, όλες οι ευρωπαικές Γραφές κατάγονται
από τα ρωμαικά CAPITALIS, δηλ. τα λατινικά κεφαλαία γράμματα,
θα αποδειχθεί εδώ, ότι οι Ρωμαίοι την Γραφή τους από τους στην
Ιταλία ζώντες Ελληνες παρέλαβαν.
Η ελληνική γραφή πάλι σχηματίσθηκε (έλαβε την μορφή της) μετά
από μετασχηματισμό και προσαρμογή της φοινικικής Γραφής.
Περίπου 3000 χρόνια ιστορία της Γραφής με τα υψηλά και τα
χαμηλά της ελληνικής Γραφής θα αναφερθεί στη διάλεξη και θα
αποδειχθεί μέσω πλούσιων πηγών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί
στην εκπληκτική συγχρόνως εξέλιξη των μικρών γραμμάτων κατα
τον 9ο αιώνα στο Βυζάντιο και στο Ααχεν.
Deutsch-Griechische Gesellschaft Saar e.V., Neugrabenweg 94,
66123 Saarbrücken, gra-gra@superkabel.de, 0681 - 62318

