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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι και χρήστες του έργου MOG, 

 
με το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διενέργεια και τα 
αποτελέσματα των δύο παρουσιάσεων του έργου "Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα" (MOG) στις 
25.11.2020  (στα γερμανικά) και στις 02.12.2020  (στα ελληνικά). Αφορμή των δύο εκδηλώσεων στάθηκε η 
περαίωση και δημοσίευση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Προγράμματος, η οποία είναι πλέον 
διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Την παρουσίαση στα γερμανικά παρακολούθησαν περίπου 100 ενδιαφερόμενοι, 
στην ελληνική συμμετείχαν περίπου 500.  

Θέλουμε να σας εκφράσουμε την ιδιαίτερη χαρά μας για το ενδιαφέρον σας προς το Πρόγραμμά μας, 
καθώς και για τη δραστήρια συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις μας. Η τελευταία εκφράστηκε μεταξύ άλλων 
με πλήθος ερωτήσεων και δηλώσεων ενδιαφέροντος για ενεργή αξιοποίηση του υλικού του Αρχείου και 
της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας στις ερευνητικές και διδακτικές σας δραστηριότητες. Τόσο κατά τη 
διάρκεια των εκδηλώσεων, όσο και μετά το πέρας τους, λάβαμε έναν μεγάλο αριθμό ενθαρρυντικών 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε συστηματικά. Μαζί με τις θετικές 
αντιδράσεις και τα συγκεκριμένα ερωτήματα δεχθήκαμε και κριτικά σχόλια, προτάσεις βελτίωσης καθώς 
και γενικές τοποθετήσεις. Πολιτική μας είναι να λαμβάνουμε κάθε κριτική τοποθέτηση σοβαρά υπόψη και 
να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, προκειμένου να εξελίξουμε το πρόγραμμα "Μνήμες από την Κατοχή 
στην Ελλάδα" και να βελτιώσουμε την ποιότητά του. 

Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, τα βίντεο των εκδηλώσεων και το υλικό (διαφάνειες) που 
παρουσιάστηκε σε αυτές θα βρείτε στους εξής συνδέσμους: 

http://www.occupation-memories.org/de/project/events/2020_11_25_praesentation_bildungsplattform/index.html 

http://www.occupation-memories.org/project/events/2020_12_02_parousiasi_ekpaidevtiki_platforma/index.html 

 

Από τον Ιανουάριο 2021 θα απαντήσουμε στις παρατηρήσεις σας και στα αιτήματά σας και, εφόσον 
χρειστεί, θα έρθουμε επιπλέον σε απευθείας επαφή μαζί σας.  

Έως τότε σας ευχόμαστε όμορφες, ευτυχισμένες και ξεκούραστες γιορτινές μέρες καθώς και καλή υγεία! 

 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Το Πρόγραμμα MOG 
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