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ΠΟΙΟΙ ΕΊΜΑΣΤΕ
Ο σύλλογος „Respekt für Griechenland (RfG)“ - 
„Σεβασμός για την Ελλάδα“ /εγγεγραμμένο σωματείο/
ιδρύθηκε στις αρχές Μαρτίου το 2015 όταν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, υπό γερμανική καθοδήγηση, επέβαλε σκληρή 
οικονομική λιτότητα στην Ελλάδα „χωρίς σεβασμό“. 
Μετά τις συναντήσεις πληροφοριακού χαρακτήρα 
σταδιακά προστέθηκαν ουσιαστικές δραστηριότητες. 
Αυτές περιλαμβάνουν τόσο βραχυπρόθεσμη βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης όσο και μακροπρόθεσμα προγράμματα 
σε συνεργασία με έλληνες εταίρους. Ο σύλλογός μας 
περιλαμβάνει περίπου 40 ενεργά μέλη. Πολλοί από 
εμάς κουβαλούν την εμπειρία από την πολιτική και/ή 
τα κοινωνικά κινήματα. Αντιλαμβανόμαστε το έργο μας 
σαν μια συνεισφορά σε μια Ευρώπη που βασίζεται στην 
αλληλεγγύη.

Εδώ και χρόνια συμμετέχουμε σε προγράμματα για 
τους πρόσφυγες σε Λέσβο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Ήπειρο.
Με την καμπάνια „Γερμανική ευθύνη για τον πόλεμο 
και υποχρεώσεις έναντι της Ελλάδας“ απαιτούμε 
αποζημίωση για τα εγκλήματα ενάντια στα ανθρωπίνα 
δικαιώματα και τις καταστροφές που προκλήθηκαν από 
την Γερμανία κατά τον Β‘ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Προωθούμε και συμμετέχουμε σε προγράμματα με 
θέμα την προστασία του κλίματος κυρίως για την 
ενεργειακή απόδοση των σχολικών κτιρίων.
Υποστηρίζουμε αυτο-οργανωμένα projects όπως τους 
„Περβολάρηδες“ στην Θεσσαλονίκη.
Έχουμε εισάγει και υλοποιούμε προγράμματα 
συγκέντρωσης χρημάτων από δωρεές σε περιπτώσεις 
που υπάρχει μεγάλη ανάγκη: σε καταυλισμούς 
προσφύγων ή μετά την φωτιά στην Βόρεια Εύβοια τον 
Αύγουστο του 2021.
Προσπαθούμε να συνδέσουμε προγράμματα που 
ήδη πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, όπως π.χ 
τα προγράμματα Μνήμης για τον Β‘ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, με προσανατολισμένα στο μέλλον οικολογικά 
προγράμματα.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Η αρχή των δραστηριοτήτων μας για την προστασία του 
κλίματος στο πλαίσιο του προγράμματός μας „Εκπαίδευση 
για την Βιώσιμη Ανάπτυξη“ ήταν η συνεργασία με τον 
Δήμο Αθηναίων στο έργο „Climate Schools Be.At“ που 
περιλάμβανε περισσότερες από 70 σχολικές μονάδες και 
περίπου 200 εκπαιδευτικούς. Το έργο χρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα          
(„European Climate Initiative“, EUKI) του γερμανικού 
Υπουργείου Περιβάλλοντος από το 2017 έως το 2020. 
Σε συνδιασμό με το έργο „Έλεγχος Κτιρίων“ („Buil-
ding Check“ project) συνέβαλαν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας στα σχολικά κτίρια προσφέροντας ωφέλη 
στους μαθητές και τις οικογένειές τους, οδηγώντας 
στην ευαισθητοποίηση και την αλλαγή συμπεριφοράς, 
δίνοντας ταυτόχρονα τεχνικές αναλύσεις και μετρήσιμα 
δεδομένα στην δημοτική αυτοδιοίκηση.

Ο RfG συνεργάστηκε με το Education Centre for Sus-
tainable Development (BNE Centre) και το Independent 
Institute for Environmental Issues (UfU). Το επιτυχημένο 
πρόγραμμα της Αθήνας, υιοθετήθηκε από τη πόλη της 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία εκεί με το Heinrich Böll 
Foundation. 

Οι εταίροι μας στην Ελλάδα συνεχίζουν το πρόγραμμα 
αυτό σε άλλα σχολεία. Οι μαθητές έχουν ενεργό 
ρόλο σαν ενεργειακοί ντετέκτιβ. Υπάρχουν επιπλέον 
κοινότητες που συμμετέχουν σε άλλα προγράμματά 
μας. Οι σχολικές και επαγγελματικές ανταλλαγές νέων 
που είχαμε προγραμματίσει σταμάτησαν προσωρινά 
λόγω της πανδημίας του κορωνοιού. Επανεκκινήσαμε το 
πρόγραμμά μας ξανά με μια επαγγελματική ανταλλαγή 
τον Οκτώβριο του 2021 στην Εύβοια.

Ηλ. διεύθυνση επικοινωνίας:
Wolfgang.Schwarz@bne-zentrum.de

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διατηρούμε από τον Οκτώβριο του 2015 μια ομάδα 
από 6 εως 10 εκ περιτροπής εθελοντές στη Λέσβο. Οι 
δράσεις του προγράμματος „Εθελοντές στη Λέσβο“ 
περιλαμβάνουν από την παροχή πρώτων βοηθειών σ‘ 
αυτούς που αποβιβάζονται στην παραλία, καθημερινή 
φροντίδα, παροχή νομικών συμβουλών, ιατρική βοήθεια, 
διαμεσολάβηση σε θέματα επικοινωνίας μέχρι και 
βοήθεια στη σίτιση. 

Δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα από το 2016 και 
συνεργαζόμαστε με το ΜΚΟ „Δίκτυο για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού“. Εστιάζουμε στο „Παίζω και μαθαίνω“ 
για τα παιδιά, όπως επίσης και σε μαθήματα γλωσσών, 
αθλητικά και δημιουργικά εργαστήρια για ασυνόδευτους 
ανήλικους. Στα νέα προγράμματα περιλαμβάνονται η 
δημιουργία αστικών κήπων σε συνεργασία με την τοπική 
κοινότητα και τους πρόσφυγες στο κέντρο της πόλης. 

Από το 2020 στέλνουμε εθελοντές στη Θεσσαλονίκη για 
να εργαστούν στην ομάδα των ΜΚΟ „Οικολογικό Κίνημα 
Θεσσαλονίκης“ (Αλκυόνη) και „Ενωμένες Βαλκανικές 
Κοινωνίες“ για την φροντίδα άστεγων προσφύγων. 

Στην Φιλιππιάδα δημιουργήσαμε σύστημα 
απομακρυσμένης υποστηριζόμενης εκπαίδευσης για 
τους πρόσφυγες του καταυλισμού στη διάρκεια του 
lockdown και μετά. Διαθέσαμε επίσης, σχολικό υλικό σε 
περίπου 180 ανήλικους. 

Στη Γερμανία προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε 
τους πολίτες σχετικά με την φρικτή κατάσταση των 
προσφύγων στην Ελλάδα και να συνηγορήσουμε για μια 
πιο ανθρώπινη προσφυγική πολιτική.

Ηλ. διεύθυνση επικοινωνίας:
Herbert.Nebel@respekt-fuer-Griechenland.de



Ιστοχώρος: www.respekt-für-griechenland.de

Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι:

Reiner Schiller-Dickhut,
reiner.schiller-dickhut@respekt-fuer-griechenland.de

Hilde Schramm,
hilde.schramm@respekt-fuer-griechenland.de

Herbert Nebel,
herbert.nebel@respekt-fuer-griechenland.de

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
Respect for Greece e.V., Beerenstraße 39, 14163 Berlin

Συναντήσεις: Συνήθως κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στις 
5μμ. Για την διεύθυνση δείτε στην αρχική σελίδα του 
ιστοχώρου στην επιλογή Dates/ Events

Λογαριασμοί για δωρεές: GLS Bank (IBAN no.)

-  Γενικός   
   DE42 4306 0967 1175 7746 01 
-  Προσφυγική Βοήθεια 
   DE15 4306 0967 1175 7746 02
-  Προστασία Περιβάλλοντος 
   DE85 4306 0967 1175 7746 03
-  Πολεμικό Χρέος  
   DE58 4306 0967 1175 7746 04
-  Για όλους τους λογαριασμούς BIC: GENODEM1GLS

ΑΦΜ: 27/676/52054
Ο „Respekt für Griechenland e.V.“ είναι 
αναγνωρισμένος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός.

Πιστοποιητικό Δωρεάς θα στέλνεται χωρίς αίτηση 
στην αρχή του επομένου χρόνου αν έχει καταχωρηθεί η 
διεύθυνση.

Βερολίνο, Νοέμβριος 2021

ΤΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τους 
Γερμανούς στη διάρκεια της Κατοχής του Β‘ Παγκοσμίου 
Πολέμου είναι βαθιά ριζωμένα στη συλλογική μνήμη των 
Ελλήνων. Οι στρατιώτες της Βέρμαχτ και των Waffen-SS 
διέπραξαν σφαγές αμάχων. Οι εβραϊκές κοινότητες 
εξαλείφθησαν. Η ύπαιθρος λεηλατήθηκε. Οι υποδομές 
καταστράφηκαν. Λίγα απ΄αυτά είναι γνωστά στη χώρα 
μας. 

Η προθυμία της Γερμανίας να βοηθήσει την Ελλάδα να 
ξανακτιστεί και να αποζημιώσει τα θύματα ήταν πολύ 
μικρή στο παρελθόν. Με το πρόγραμμα „Γερμανική 
ευθύνη για τον πόλεμο και υποχρεώσεις έναντι της 
Ελλάδας“  ανοίγουμε τη συζήτηση στην τοπική κοινωνία 
και την πολιτική για τις δίκαιες αξιώσεις της Ελλάδας. 
Με το ντοκυμαντέρ „Το Μπαλκόνι - Μνήμες Κατοχής“ 
του Χρύσανθου Κωνσταντινίδη πραγματοποιούμε 
δημόσιες σχέσεις και εκπαιδευτικό έργο. Η ταινία είναι 
μια υποδειγματική αναφορά της σφαγής των αμάχων 
στους Λυγγιάδες, ένα χωριό της Ηπείρου. 

Υποστηρίζουμε κάποια χωριά και περιοχές στην Ελλάδα 
τα οποία υπέφεραν ιδιαίτερα κατά την Γερμανική Κατοχή 
- στις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων, στην κοινωνική-
ιατρική φροντίδα και στην προσανατολισμένη στο 
μέλλον ανάπτυξή τους. Δεν θεωρούμε πως το ζήτημα 
των αποζημιώσεων έχει τακτοποιηθεί και επιθυμούμε 
διαπραγματεύσεις που να προσανατολίζονται στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων σε σχέση με το ανεξόφλητο 
πολεμικό χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα!

Ηλ. διεύθυνση επικοινωνίας:
Hilde.Schramm@respekt-fuer-griechenland.de


