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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Το Εξωτερικό Δάνειο για την Αποκατάσταση των Θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής και
η Διαχείριση του από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων υπό την Προεδρεία του Χένρυ Μοργκεντάου
Τις μέρες αυτές που διέρχεται δεινές εμπειρίες ο Ελληνικός λαός, μας δίνεται η ευκαιρία να θυμηθούμε το έργο της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, η οποία υλοποίησε την περίοδο 1923-1930 το μεγαλύτερο στην ιστορία ανθρωπιστικό πρόγραμμα υπό την Προεδρία
του μέγιστου ανθρωπιστή Χένρυ Μοργκεντάου, Πρέσβη των Η.Π.Α. στην Κωνσταντινούπολη της περίοδου 1913-17. Περισσότερο όμως είναι
ανάγκη να θυμηθούμε το πώς χρησιμοποιήθηκε και τι αποτελέσματα απέφερε το δάνειο αυτό που έλαβε η Ε.Α.Π. χωρίς την ανάμιξη του
Κράτους. Ο προσφυγικός πληθυσμός των 1.4 εκατομμυρίων που έφθασε στην Ελλάδα την περίοδο 1914-1923, έχοντας χάσει το 50% του
πληθυσμού του την αναφερόμενη περίοδο, βρισκόταν στο χείλος του ολοκληρωτικού αφανισμού έχοντας χάσει τα πάντα. Χάρη στην προσωπικότητα του Χ. Μοργκεντάου εξασφαλίστηκε το δάνειο και στο πρόγραμμα αυτό εντάχθηκαν περίπου 750.000 Έλληνες της Ανατολής. Σε
κάθε προσφυγική οικογένεια χορηγούνταν άτοκο δάνειο για την κατασκευή οικιών και βιοτεχνιών. Τα δάνεια επιστράφηκαν στο σύνολο
τους πλήρως από τους πρόσφυγες μέχρι το 1930. Το κυριότερο αποτέλεσμα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, που δεν χρειάζεται να σχολιαστεί αφού οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η Ελλάδα του 1923 που ήταν συγκρίσιμη οικονομικά και πολιτισμικά με τις πλέον καθυστερημένες χώρες των Βαλκανίων, σε λιγότερο από πέντε χρόνια, έφθασε στο επίπεδο Ευρωπαϊκών χωρών. Το μόνο σχόλιο που θα μπορούσε να
πει κανείς είναι «άλλοι καιροί και άλλα ήθη» που απευθύνεται βέβαια στις αντίστοιχες πολιτικές ηγεσίες. Περαιτέρω θέμα συζήτησης
βέβαια πρέπει να είναι το πως σπαταλήθηκαν τα αποτελέσματα της προόδου αυτής από το κομματικό σύστημα και πώς ακόμα μέχρι σήμερα ο Ελληνισμός της Ανατολής τέθηκε εκτός της νομής της πολιτικής εξουσίας.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Π. Χένρυ
Μοργκεντάου. (1856-1946)
Γεννήθηκε από Εβραϊκή Οικογένεια στην Γερμανία που
μετανάστευσε στις Η.Π.Α. το
1866. Σήμερα μόνο μια οδός
στην Θεσσαλονίκη και στην
Αθήνα προσπαθεί να θυμίσει
το υπέρτατο έργο του υπέρ
του Ελληνισμού της Ανατολής.

Αρκετά επίκαιρος ο Εμμανουήλ Ροΐδης (1836-1904)
- Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας:
α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού.
β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.
γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον ούτε ζητούντας, αλλ’ επιφορισμένους να γεμίζωσι την χύτραν
διά του ιδρώτος των.
- «Κόμμα: Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς,
αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν
δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι».
- «ΟI Γραικοί εξεύρουν να γκρεμίζουν τυραννικάς οικοδομάς, αλλά δεν είναι καλοί να οικοδομήσωσιν ευνομουμένην Πολιτείαν».

Διάβημα της Οι.Ομ.Κω. προς τις αρχές της Τουρκίας για την μεροληπτική στάση κατά των Ρωμιών πολιτών σχετικά με τα
Δικαιώματα που παρέχονται με την «Κυανή Κάρτα» σε πρώην πολίτες της χώρας
Με βάση το άρθρο 28 του νόμου περί ιθαγένειας της Τουρκίας, οι πολίτες που απέκτησαν κατά την γέννηση τους την ιθαγένεια και εγκαταλείψαν την ιθαγένεια κατόπιν άδειας των αρχών έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν την «κυανή κάρτα» με την οποία εξασφαλίζονται όλα τα
δικαιώματα σαν να είχαν την υπηκοότητα της Τουρκίας εκτός από το εκλέγειν και εκλέγεσθαι και διορισμού στο Δημόσιο. Επίσης τα ίδια
δικαιώματα χορηγούνται και στους απογόνους τους μέχρι και τα εγγόνια τους. Χωρίς να υπάρχει κάποια αναφορά στον σχετικό νόμο με την
σχετική εγκύκλιο που έχει εκδοθεί εξαιρούνται από το ευεργετικό αυτό μέτρο οι πρώην υπήκοοι που έχουν λάβει την ιθαγένεια χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Με το δεδομένο ότι δεν είναι δυνατό μια εγκύκλιος να τροποποιεί και να αλλοιώνει
το περιεχόμενο νόμου έχει σταλεί από την Οι.Ομ.Κω. έγγραφό αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές ζητώντας την εφαρμογή του Νόμου χωρίς
περιορισμούς. Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν το αναφερόμενο πρόβλημα να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Εκδηλώσεις της 60ης Επετείου των Σεπτεμβριανών

Στην επέτειο των 60 ετών από την Νύκτα Τρόμου της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 της Πόλης η οργάνωση των εκδηλώσεων μνήμης που σχεδιάζει η Οι.Ομ.Κω. μαζί με τα μέλη Σωματεία της βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στην Αθήνα θα οργανωθούν την περίοδο 2-9 Σεπτεμβρίου
2015 οι εξής εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Μακροχωρίου: (α) Έκθεση, προβολή ντοκιμαντέρ και συζητήσεις
πάνελ στο Πάρκο Ελευθερίας και (β) ενημερωτική καμπάνια στην Πλατεία Συντάγματος. Παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες των εκδηλώσεων στην Πόλη, Θεσσαλονίκη, Βρυξέλλες, Γενεύη, Βιέννη, Λονδίνο και πέραν του Ατλαντικού Ωκεανού. Οι λεπτομέρειες των εκδηλώσεων θα ανακοινωθούν στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο της Οι.Ομ.Κω.

Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός των Μειονοτικών Σχολείων από το Υπ. Παιδείας της Τουρκίας
Πρόσφατα το Υπ. Παιδείας της Τουρκίας ενημέρωσε τα Ομογενειακά Σχολεία για τις εξής κανονιστικές αλλαγές
1.Οι εγγραφές στα μειονοτικά σχολεία θα γίνονται μόνο με την έγκριση του Διευθυντή σύμφωνα με την αίτηση που θα κάνει ο γονέας. Δεν
χρειάζεται πλέον η έγκριση της Διεύθυνσης Παιδείας.
2.Οι υποδιευθυντές μέχρι τώρα που συμπλήρωναν στα μειονοτικά σχολεία 5 χρόνια θητείας είχαν το δικαίωμα να πάρουν παράταση μόνο 1
χρόνο να παραμείνουν στην θέση τους. Πλέον ο υποδιευθυντής θα μπορεί να πάρει παράταση όχι μόνο μία χρονιά αλλά όσο θέλει αρκεί να
έχει την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή. Δηλαδή μετά την πενταετία δεν υπάρχει περιορισμός στο +1 χρόνο.

Επιχείρηση κατά της Διαπλοκής στις Υπηρεσίες Κτηματολογίων στην Κωνσταντινούπολη
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες την 10/7/2015 οργανώθηκε ευρείας έκτασης επιχείρηση από τις διωκτικές αρχές κατά ομάδας
υπαλλήλων των κτηματολογίων στην Πόλη που έδιναν παράνομα πληροφορίες για ακίνητες περιουσίες μετά από δωροδοκία. Συνελήφθησαν
30 άτομα από τους οποίους οι 19 δημόσιοι υπάλληλοι. Μετά από παρακολούθηση ενός έτους διαπιστώθηκε η δράση τριών συμμοριών που
είχαν προσβάσεις στα κτηματολόγια, δημοτολόγια, δημαρχίες και τα αρχεία της Οθωμανικής περιόδου. Όπως προκύπτει από το δελτίο τύπου των αρχών μια από τις συμμορίες ως πιο πρόσφατο στόχο είχε επιλέξει τα ακίνητα του Αλί Χαϊντάρ, του τελευταίου ανώτατου δικαστή
της Οθωμανικής περιόδου και προσπάθησε να αποκτήσει με ασήμαντο αντίτιμο πολλά ακίνητα στην περιοχή Φατίχ της Πόλης από τους κληρονόμους. Η ίδια συμμορία επίσης προσπαθούσε να σφετεριστεί τα ακίνητα που ανήκαν στην Σουλτάνα Νεσριλσάχ. Όλες οι συμμορίες είχαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ακίνητα που ανήκαν σε Ρωμιούς και Αρμενίους. Σαν παράδειγμα ακίνητο στην περιοχή του Πέρα με αξία 1 Εκ. Λ.Τ.
αγοράστηκε από τους συλληφθέντες σε ποσό 1/10 της αξίας τους με την επίκληση ότι δήθεν το ακίνητο είχε συμπεριληφθεί σε πρόγραμμα
πολεοδομικού μετασχηματισμού. Τέλος αναφέρεται στον τύπο ότι οι συμμορίες έχουν σφετεριστεί ποσό τουλάχιστον των 100 εκ. Λ.Τ., δηλαδή 20 εκ. Ευρώ.

Σημαντική Γνωμάτευση Εμπειρογνωμόνων Ακαδημαϊκών της Νομικής Σχολής του Παν. Μαρμαρά στα πλαίσια της δίκης
για την συνεχιζόμενη παρανομία στην Διοίκηση του Μείζονος Ιδρύματος Βαλουκλή.
Κατά την διάρκεια της συνεδρίας της 7/7/2015 στην συνεχιζόμενη δίκη στην Τουρκία κατά της παρανομίας που επικρατεί στο Ίδρυμα
Βαλουκλή της οποίας το Δ.Σ., με την ανοχή των αρχών της Τουρκίας, παραμένει στη θέση του περισσότερα από 20 χρόνια, αρνούμενο να
διενεργήσει εκλογές αναγνώσθηκε η νομική γνωμάτευση των μελών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μαρμαρά. Στην πολυσέλιδη
νομική έκθεση καταρρίπτονται όλες οι αιτιάσεις που κατά καιρούς έχουν προβληθεί για την μη διενέργεια εκλογών από τον πρόσφατα
αποβιώσαντα έκπτωτο Πρόεδρο Δημήτριο Καραγιάννη και το κυριότερο ότι παρά την εσκεμμένη καθυστέρηση έκδοσης νέου κανονισμού
εκλογών για τα ευαγή μειονοτικά ιδρύματα, από την Γεν. Διεύθυνση Βακουφίων, δεν υπάρχει καμιά νομική βάση στο να συνεχίζει να
ασκεί διοίκηση το παρόν Δ.Σ. Σημειώνεται μετά τον θάνατο του Δημητρίου Καραγιάννη τα εναπομήντα 5 μέλη του Δ.Σ. του Βαλουκλή
ανασυγκροτήθηκαν σε σώμα, που βέβαια δεν έχει καμιά νόμιμη βάση. Επομένως όλες οι διοικητικές πράξεις του υφιστάμενου
Συμβουλίου είναι άκυρες. Σημειώνεται ότι στην γνωμάτευση αυτή αναγνωρίζεται ότι δικαίωμα προσφυγής κατά της επικρατούσας
παρανομίας στο ίδρυμα Βαλουκή έχουν όλα τα μέλη της Ρωμαίκής Κοινότητας, ανεξάρτητα που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους εντός ή
εκτός Τουρκίας. Τέλος τονίζεται στην αναφερθείσα δίκη ενάγοντες είναι 3 συμπολίτισσες μας που ζουν στην Αθήνα και ένας συμπολίτης
μας που έχει κατοικία στην Κωνσταντινούπολη.

Κοινωνική Εκδήλωση με Τραγούδι, χορό και όρεξη για προσφορά από τους Εθελοντές της Οι.Ομ.Κω,
Μία μεγάλη παρέα νεανίδων και νέων εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. με φωτεινά πρόσωπα, πλατύ χαμόγελο και πολύ όρεξη για εθελοντική προσφορά, αντάμωσε για να
τραγουδήσει, να χορέψει παραδοσιακά και να διασκεδάσει, στο φιλόξενο κήπο του
Καστριτσείου Μουσείου του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, στη Φιλοθέη το
απόγευμα της 10 Ιουλίου 2015, ώστε να γνωριστούν καλύτερα και να περάσουν ένα
ευχάριστο βραδινό. Στη συνάντηση έγιναν προβολές του έργου που κάνουν οι εθελοντικές ομάδες της Οι.Ομ.ΚωΤην νεανική ορχήστρα που έδωσε κέφι και ζωντάνια
στη συνάντηση, αποτελούσαν ο Βασίλης
Μοροσίδης (Βιολί), Στέφανος Χρήστου
(Κλαρίνο), Παναγιώτης Καφετζόπουλος
(Ακορντεόν), Σωτήρης Τσελές (Λαούτο),
Διονύσης Μητρόπουλος (Κρουστά) και
στο τραγούδι η Αλεξάνδρα Μοροσίδου.
Στους νέους μίλησε σύντομα, για να τους συγχαρεί και να εξάρει τον εθελοντισμό τους, ο πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. κ. Νίκος Ουζούνογλου.
Με τέτοιο εξαιρετικό δυναμικό νέων εθελοντών η Οι.Ομ.Κω. μπορεί να αισιοδοξεί, ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η προσφορά της στην Πολίτικη Ρωμηοσύνη.

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρά τις όποιες δυσκολίες
δημιούργησε η Αργία των Τραπεζών

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» που συμπληρώνει 18 μήνες τις μέρες αυτές συνεχίζεται παρά τις σοβαρές
δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η Αργία των Τραπεζών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν βρεθεί εναλλακτικές λύσεις που
έχουν τεθεί σε εφαρμογή ώστε οι δράσεις να συνεχίζονται απρόσκοπτα. Με την ευκαιρία αυτή κάνουμε έκκληση για ακόμα μια φορά για
την παροχή εθελοντικής εργασίας ειδικά για τις περιοχές της νότιο ανατολικής Αττικής.

www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας:
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Παραδόθηκε η πλήρης Μελέτη Αποτύπωσης της Ζαππείου Σχολής Κωνσταντινουπόλεως

Ολοκληρώθηκε η μελέτη της ψηφιακής αποτύπωσης της Ζαππείου Σχολής από την ομάδα των εθελοντριών της Οι.Ομ.Κω. αρχιτεκτονισσών
υπό την επίβλεψη του Αν. Καθ. Κωνσταντίνου Καραδήμα του Ε.Μ.Πολυτεχνείου ο οποίος πρόσφερε δωρεάν πολύ χρόνο και κόπο για την
ολοκλήρωση του έργου. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε ουσιαστικά και η Ζαππίς κα. Νίκη Τσιλιγκίρογλου που υπέβαλε τέλη Ιουνίου στην
Εφορία της Σχολής τους δύο Φακέλους της Μελέτης. Το έργο πρέπει να συνεχιστεί για την σύνταξη της σχετικής Μελέτης Συντήρησης. Για
την εκπλήρωση του σκοπού αυτού έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συγκυρίες θα συνεχιστούν οι προσπάθειες, πάντα σε συνεργασία με τον κ. Κ. Καραδήμα, ώστε να εξασφαλιστεί η συντήρηση του μεγαλοπρεπούς αυτού μνημείου της Ρωμιοσύνης. Η διαθεσιμότητα των δύο μελετών (αποτύπωσης και συντήρησης) αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρεση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) ανακοινώνει την διαδικασία συλλογής βιογραφικών σημειωμάτων
ατόμων τα οποία αναζητούν εργασία εντός της Ελλάδος, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Η Ομοσπονδία δεν προσφέρει θέσεις εργασίας,
αλλά λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κρίση, προσπαθεί να προβεί στην οργανωμένη υποστήριξη των προσπαθειών εύρεσης
εργασίας των άνεργων συμπολιτών μας και μη. Η Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. ήδη έχει βρει εργασία σε αριθμό
συμπολιτών μας και θα συνεχίσει να βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση.
Στο πλαίσιο αυτό, η Οι.Ομ.Κω. προτίθεται να δημιουργήσει μία βάση δεδομένων με βιογραφικά σημειώματα συμπολιτών που
αναζητούν εργασία και εφόσον δεχτεί αιτήματα από επιχειρήσεις και εργοδότες για κάλυψη εργασιακής θέσης, να προωθεί τα σχετικά
βιογραφικά σημειώματα κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και των ενδιαφερομένων προσώπων.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Οι.Ομ.Κω. δεν είναι φορέας επιλογής προσωπικού, και δεν δύναται να εγγυηθεί την εξεύρεση εργασίας,
αλλά λειτουργεί εν προκειμένω ως φορέας υποστήριξης των προσπαθειών των άνεργων συμπολιτών μας που αναζητούν εργασία. Η τελική
επιλογή για πρόσληψη εργαζομένων είναι αποκλειστική ευθύνη του εργοδοτικού φορέα ή οργανισμού ο οποίος προκηρύσσει τις θέσεις
εργασίας.
Τα Βιογραφικά Σημειώματα των ενδιαφερομένων θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
nnap@otenet.gr, με σχετική αναφορά στην παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, με χρήση μορφότυπου που μπορείτε να ζητήσετε
στέλνοντας μήνυμα στην αναφερόμενη διεύθυνση. Κατά την συμπλήρωση και αποστολή τους, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
αναφέρουν με σαφήνεια αν ενδιαφέρονται για θέσεις εργασίας στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την αποστολή του Βιογραφικού
Σημειώματος, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση για τη λήψη και καταχώρισή του στην τηρούμενη βάση
δεδομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιήσουν, να αποσύρουν ή να αντικαταστήσουν το Βιογραφικό
Σημείωμα.
Τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώνονται και να υποστηρίζονται από
κατάλληλα έγγραφα (π.χ. αντίγραφα πτυχίων και πιστοποιητικών, συστατικές επιστολές, αποδεικτικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικής
εμπειρίας, κ.λπ.) τα οποία ΔΕΝ θα αποστέλλονται με το Βιογραφικό Σημείωμα, αλλά θα πρέπει να είναι δυνατή η άμεση επίδειξη τους από
τους ενδιαφερόμενους στον εργοδοτικό φορέα ή οργανισμό στον οποίο θα αποσταλεί το Βιογραφικό Σημείωμα και εφόσον ο τελευταίος το
ζητήσει.

Πρόγραμμα Υποστήριξης Γνωριμίας της Νέας Γενιάς Εκπατρισμένων μελών της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών – Ιμβρίων –Τενεδίων με την Πόλη
Η Οι.Ομ.Κω. στα πλαίσια της μακρόπνοης στρατηγικής της για την συμβολή στην προσπάθεια δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για την
παλιννόστηση της νέας γενιάς των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών και μαζί Ιμβρίων – Τενεδίων στις πατρίδες των γονέων τους, έχει
σχεδιάσει δράση που συνίσταται από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πόλη και των περιχώρων της, την παρακολούθηση σεμιναρίων για
την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων και την ταχύρυθμη εκμάθηση τουρκικής γλώσσας.
Η δράση υποστηρίζεται οικονομικά από την Διεύθυνση Πολιτών της Τουρκίας Εξωτερικού και Συγγενών Κοινοτήτων που υπάγεται στην
Πρωθυπουργία της Τουρκίας και εγκρίθηκε μετά από υποβολή πρότασης της Οι.Ομ.Κω. Δεν θα υπάρξει καμιά οικονομική επιβάρυνση των
συμμετεχόντων.
Η δράση συμπεριλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες:
α) Στην διάρκεια του δεύτερου τμήματος του μήνα Ιουλίου 2015 επιμορφωτικό σεμινάριο για την Ιστορία της Ρωμιοσύνης της Κωνσταντινούπολης (6 ώρες) και παρακολούθηση διδασκαλίας τουρκικής γλώσσας (10 ώρες). Τα μαθήματα αυτά θα τα παρακολουθήσουν όλοι οι επιλεγέντες και θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ενώ οι νέοι εκτός Αθηνών θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα διαμέσου του διαδικτύου.
β) Εκπαιδευτική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη και γειτονικές περιοχές (Βιθυνία, Προύσα, Χιλή και Αν. Θράκη), διάρκειας 10 ημερών για
να πραγματοποιηθούν σεμινάρια για την ιστορία τέχνης, πολεοδομία, πολιτισμό της Ρωμιοσύνης της Πόλης με παράλληλη επίσκεψη στα
Ιδρύματα της Ομογένειας και τα ιστορικά μνημεία των περιοχών που αναφέρθηκαν. Η περίοδος υλοποίησης της δράσης θα έχει διάρκεια 10
ημερών στην διάρκεια του πρώτου τμήματος του Αυγούστου 2015.
γ) Μετά την συμπλήρωση της δράσης (β) οι συμμετέχοντες, χωριζόμενοι σε δύο ομάδες, θα παρακολουθήσουν τα εξής μαθήματα: (Ι) Ταχύρυθμη παρακολούθηση μαθημάτων τουρκικής γλώσσας ή (ΙΙ) Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας στην Τουρκία με βάση το πρότυπο του KOSGEB
(Διεύθυνση Υποστήριξης Δημιουργίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων).

