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Το µη κερδοσκοπικό  “ Αριστοτέλειο” Ίδρυµα (Έρευνας Μελέτης & Αρωγής Οµογενειακών  
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης) ιδρύθηκε από την Οµογενειακή εφηµερίδα «Ηχώ των Ελλή-
νων» βάσει του περί ιδρυµάτων  νόµου του 1972 κανονισµοί του 1973 τον Ιούλιο του 2001 
µε αριθµό Μητρώου 177 του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και έχει 
έδρα την Κύπρο     
 
 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

• Να ερευνήσει ολόκληρη την υφήλιο και να καταγράψει όλα ανεξαιρέτως τα Οµο-
γενειακά Μ.Μ.Ε. έντυπα και ηλεκτρονικά µε το ιστορικό ενός εκάστου κ.λ.π.  

• Να εκδόσει µητρώο (επετηρίδα) µε τα συλλεχθέντα στοιχεία τα οποία θα αναπα-
ραχθούν και θα διανεµηθούν α) σε όλα τα καταγραφέντα ΟΜΜΕ β) σε κρατικές 
υπηρεσίες Κύπρου Ελλάδας γ) Οργανισµούς δ) επιχειρήσεις. 

• Να θεσµοθετήσει ειδικά (χρηµατικά) βραβεία για εκείνα τα ΟΜΜΕ τα οποία προ-
βάλλουν την Κύπρο και ευαισθητοποιούν την κοινή γνώµη της χώρας εγκατάστα-
σής τους. 

• Να απονέµει κάθε χρόνο χρηµατικά βραβεία και τιµητικές πλακέτες σε δηµοσιο-
γράφους και ΟΜΜΕ που µε άρθρα τους, ή εκποµπές (τηλεοπτικές - ραδιοφωνι-
κές) προβάλλουν την Ελλάδα και την Κύπρο. 

• Να προσκαλεί ∆ηµοσιογράφους στη Κύπρο να γνωρίσουν το νησί και το πρό-
βληµα του. Επιπρόσθετα να ενηµερώνονται για τους τοµείς Τουρισµού, Προϊό-
ντων, Υπηρεσιών, Εκπαίδευσης, Πολιτισµού κ.λ.π. 

• Να εκδόσει περιοδικό (Οµογενειακή ∆ηµοσιογραφική Επιθεώρηση) τόσο για την 
σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των ΟΜΜΕ, των δηµοσιογράφων, όσο και την 
προβολή Κύπρου και της Ελλάδας . 

• Να ιδρύσει Μουσείο ΟΜΜΕ στη Κύπρο που θα παρουσιάζει το έργο τους, την 
δηµοσιογραφική δραστηριότητα, µε την έκθεση εφηµερίδων, περιοδικών, φωτο-
γραφιών, υλικό από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές, µηχανές εκτύπω-
σης, βοηθήµατα κ.λ.π. 

• Να πραγµατοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις µε θέµατα γύρω από την Ελλαδική 
και Κυπριακή κουλτούρα (Μουσική, χοροί, Εκθέσεις ΟΜΜΕ, ζωγραφικής, Γλυπτι-
κής, Αρχιτεκτονικής κ.α.), σε συνεργασία µε οµογενειακούς,  Ελλαδικούς,  και  
Κυπριακούς φορείς 

•  
• Να παράγει Ρ/Τ προγράµµατα για την οµογένεια. 
•  
• Να προβάλει το Οµογενειακό, Βιβλίο, τόσο µε εξειδικευµένες εκθέσεις,   
• όσο και  µε τα έντυπα που εκδίδει το Ίδρυµα.   
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 Αγαπητoί συνάδελφοι και συµπατριώτες,   
 
 Mε ιδιαίτερη χαρά επικοινωνούµε σήµερα µαζί σας για να σας πληροφορήσουµε ότι: Το 
«Αριστοτέλειο» Ίδρυµα  µέσα στο πλαίσιο των στόχων και δραστηριοτήτων του, περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων και την  προβολή του Οµογενειακού Τύπου, καθώς επίσης και του βιβλίου των 
Οµογενών Συγγραφέων.  
 Σκοπός του Ιδρύµατος  είναι, να γνωρίσουν όλοι τα έντυπα µας, τα βιβλία µας, την δρα-
στηριότητα, µας, και τον καθηµερινό αγώνα, που διεξάγουµε  για να κρατήσουµε αναπεπταµένη 
την σηµαία, της αγωνιστικότητας, και άσβεστο τον φάρο του Ελληνισµού.  
 Την αρχή την κάναµε από την Κύπρο τον περασµένο Μάρτη µε την Συνεργασία του 
Γραφείου Τύπου  της Ελληνικής Πρεσβείας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, πραγµατοποιώντας την  1η Έκθεση Οµογενειακού Τύπου µε  εφηµερίδες και πε-
ριοδικά από κάθε γωνιά της γης µε εκπληκτική επιτυχία. 
 Την Έκθεση την επισκέφθηκαν  χιλιάδες άτοµα, ακόµα και µαθητές Γυµνασίων  και  Λυ-
κείων µετά από εντολή του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισµού της Κύπρου για να γνωρίσουν 
τα παιδιά την δεύτερη Ελλάδα της διασποράς. 
 Μετά από αυτή την πρωτοφανή επιτυχία της 1ης έκθεσης Οµογενειακόυ Τύπου,  στην 
Κύπρο, προγραµµατίσαµε  να την παρουσιάσουµε σε ολόκληρο τον απόδηµο Ελληνισµό, κάνο-
ντας το δεύτερο βήµα, από την Αλεξάνδρεια και Κάιρο στα µέσα Φεβρουαρίου (σε συνεργασία 
µε το ΣΑΕ), και στην συνέχεια στην  µητέρα πατρίδα την Ελλάδα, και όχι µόνο µε εφηµερίδες 
και περιοδικά, αλλά και µε το βιβλίο των Οµογενών Συγγραφέων. Με την σηµερινή µας επιστο-
λή παρακαλούµε να µας βοηθήσετε σε αυτή την µεγάλη προσπάθεια. 
 Θέλουµε να µας στείλετε ορισµένα βιβλία σας (ΈΝΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕ-
ΤΕ ΕΚ∆ΟΣΗ) τόσο εσείς όσο και οι συνάδελφοί σας, τα οποία θα τα παρουσιάζουµε σε κάθε 
Έκθεση που διοργανώνουµε παράλληλα µε τα άλλα έντυπα, (εφηµερίδες –περιοδικά) ώστε να 
παρουσιασθεί µια ολοκληρωµένη έκθεση µε το έργο του πνευµατικού κόσµου της Οµογένειας. 
 Ειδικά στην Ελλάδα, αν τελικά σας ενδιαφέρει η πρόταση, θα µπορούσαν να προσκλη-
θούν και εκδοτικοί οίκοι, να γνωρίσουν τη δουλειά σας και να έχετε µια άµεση συνεργασία. 
 Η συνεργασία µας επίσης  µε την «Πνευµατική Εστία Παναγιώτη Τρανούλη» η ο οποία 
έδωσε προ ηµερών Βραβείο (Χρηµατικό ποσό) σε δύο Οµογενείς Συγγραφείς µπορεί να βοηθή-
σει τα µέγιστα, ώστε να καθιερωθούν  πλέον αυτά τα βραβεία αποκλειστικά για το Οµογενειακό 
βιβλίο. 
 Θέλουµε να πιστεύοµε ότι εκτιµάτε την προσπάθειά µας, και σε αυτό το σηµείο πρέπει να 
σας αναφέρουµε, ότι, το «Αριστοτέλειο» Ίδρυµα δεν είναι κερδοσκοπικός Οργανισµός, αλλά 
κοινωφελές ίδρυµα. 
 Παρακαλούµε ακόµα επειδή αυτή η έκθεση όπως αναφέραµε, έχει προγραµµατισθεί να 
παρουσιασθεί στην Αλεξάνδρεια και Κάιρο και ο χρόνος πιέζει, θα το εκτιµούσαµε αν είχαµε την 
απάντησή σας το ταχύτερο δυνατόν.  
Σας ευχαριστούµε, 
.Με τους πατριωτικούς µας χαιρετισµούς .                              
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