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1. Ορισμός εφημερίδας / Βασικά χαρακτηριστικά. 

    Εφημερίδα: έντυπο, συνήθ. ημερήσιο, σχετικά μεγάλου σχήματος, με 

τέσσερις τουλάχιστον σελίδες, που περιλαμβάνει ειδήσεις, σχόλια και 

άλλη επίκαιρη ή ποικίλη ύλη καθώς και πληρωμένες καταχωρίσεις, όπως 

αγγελίες, διαφημίσεις κτλ. Επιπλέον λόγος απλός και σωστός που μπορεί 

να γίνει κατανοητός από το μέσο αναγνώστη. Τυπώνεται στο Εθνικό 

Τυπογραφείο και στην οποία δημοσιεύονται νόμοι, διατάγματα και 

υπουργικές αποφάσεις. 

 

 

 

 

2. Είδη εφημερίδας. 

1.Πρωινές 2.Απογευµατινές 3.Καθηµερινές 4.Κυριακάτικες.  



α) Εφημερίδα της κυβερνήσεως: η επίσηµη εφημερίδα του Ελληνικού 

κράτους  

β) Ηλεκτρονική εφημερίδα: διάδοση ειδήσεων και άλλων πληροφοριών 

που περιέχει µια έντυπη εφημερίδα µέσω διαδικτύου 

 

 

                                                             Ηλεκτρονική εφημερίδα 

 

3. Οι εφημερίδες στον αρχαίο κόσμο. 

    Οι πρώτες εφημερίδες εντοπίστηκαν αρχικά στην εποχή του Μ. 

Αλεξάνδρου. Οι «Βασίλειες Εφημερίδες» όπως τις αποκαλούσαν ήταν 

ημερήσια φύλλα όπου περιέγραφαν ότι συνέβαινε καθημερινά στο 

βασίλειο της Μακεδονίας. Επίσης περιείχε λεπτομερή καταγραφή των 

γεγονότων του πολιτικού και στρατιωτικού κόσµου καθώς και τις 

προσωπικές ασχολίες του βασιλιά, σπουδαίες ακροάσεις και µερικές 

πληροφορίες όσον αφορά το οικονομικά του κράτους. Υπεύθυνος για τη 



σύνταξη των εφημερίδων ήταν ο Ευµενές ο Καρδιανός τον οποίο ο ίδιος ο 

Αλέξανδρος είχε διορίσει ως επικεφαλή της εταιρίας ενημέρωσης και 

καταγραφής. Τα αντίγραφα αυτών των εφημερίδων φυλάσσονταν και ήταν 

απόρρητα στο ευρύ κοινό. Πρόσβαση είχαν µόνο άτοµα απολύτου 

εμπιστοσύνης του Αλεξάνδρου. Παρ’ όλο που οι «Βασίλειες Εφημερίδες» 

του Αλεξάνδρου είναι γνωστές ακόµα και σήµερα δεν είναι απόλυτα 

βέβαιο πως ήταν δική του εφεύρεση. Κάποιοι ιστορικοί ερευνητές 

υποστηρίζουν πως οι εφημερίδες του Αλεξάνδρου αποτελούσαν τη 

συνέχεια µιας παλιότερης παράδοσης των Μακεδόνων βασιλιάδων για τη 

δημιουργία εφημερίδων που έπαιρναν το όνοµα του εκάστοτε βασιλιά 

που νοιάζονταν για τη σύνταξη του. Στην αρχαία Ρώµη το 48π.Χ. µε εντολή 

του Ιούλιου Καίσαρα εκδίδονταν τα actadiurna ή actasenatus που 

περιείχαν πολιτικές ειδήσεις και διάφορες άλλες πληροφορίες. Πέρα από 

τη Μακεδονία επίσης, εφημερίδες είχαν βασιλιάδες της Περσίας, της 

Αιγύπτου και άλλων ανατολικών χωρών. Επιπρόσθετα και στην αρχαία 

Ελλάδα σε διάφορες πόλης, µετά τους κήρυκες που µμετέδιδαν τις 

ειδήσεις προφορικά εμφανίστηκαν κάποιοι δημόσιοι γραφιάδες που 

ετοίμαζαν τις ειδήσεις σε γραπτή µμορφή. Τέλος µέσα από την αρχαία 

ελληνική λογοτεχνία γίνεται αναφορά σε ένα ιστορικό έργο µε τίτλο 

«Εφηµερίς του Τρωικού πολέµου» που αποδίδεται σε κάποιον Κρητικό και 

η οποία φυλασσόταν στις Αιγές την παλιά πρωτεύουσα του Μακεδονικού 

κράτους, εκεί που παραδοσιακά θάβονταν οι βασιλείς. 

 



 

 

4. Η ιστορία της εφημερίδας στον Ελλαδικό κόσμο. 

    Ως πρώτη επίσηµη Ελληνική εφημερίδα χαρακτηρίζεται η «Σάλπιγξ 

Ελληνική» η οποία εκδόθηκε 1η Αυγούστου του 1821 στην Καλαµάτα 

ταυτόχρονα µε την έκρηξη της επανάστασης. Με ταχύτερο ρυθμό 

συρρικνώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 η μεταποιητική δραστηριότητα 

στην Ελλάδα, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση από τον Σεπτέμβριο 

του 2015, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της IHS Markit. πτώση 

κατεγράφη τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο νέων 

παραγγελιών, ενώ αρνητικά αποδείχθηκαν και τα στοιχεία για την 

απασχόληση. 

 



5. Στατιστικά ημερήσιου και περιοδικού τύπου, έτους 2015. 

    Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει για πρώτη φορά  

Δελτίο Τύπου με τα στοιχεία  της Έρευνας του Ημερήσιου και Περιοδικού 

Τύπου, έτους  2015.  

    Η  Έρευνα  Ημερήσιου  και  Περιοδικού  Τύπου  είναι  ετήσια  

απογραφική  έρευνα  και  καταγράφει  τις συνολικές πωλήσεις 

εφημερίδων και περιοδικών. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας του έτους 

2015, αλλά και τα αντίστοιχα στοιχεία των ετών 2013 και 2014,  

ανακοινώνονται τα ακόλουθα:   Κατά  το  έτος  2015  παρατηρείται  

συνολικά  μείωση  κατά  10,67%  στις  συνολικές  πωλήσεις  των   

εφημερίδων. Αύξηση των πωλήσεων  κατά 14,12%  παρατηρείται στις 

‘’Λοιπές εφημερίδες ‘’ σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του έτους 

2014.  

  Αντίστοιχα, κατά το έτος 2014 σε σχέση με το έτος 2013, παρατηρείται 

συνολικά μείωση κατά 8,91% των πωλήσεων των εφημερίδων. Αύξηση 

παρουσιάζεται μόνο στις πωλήσεις των ημερήσιων πρωινών πολιτικών 

εφημερίδων, κατά 3,55%, και  στις θρησκευτικές κατά 25,53%.   

  Επίσης, κατά το έτος 2015 παρατηρείται συνολικά μείωση κατά 19,79% 

στις πωλήσεις των περιοδικών όλων των κατηγοριών, όπως στη κατηγορία 

περιοδικών σπιτιού - διακόσμησης κατά 56,74% και των ανδρικών 

περιοδικών, κατά 50,55%, σε σχέση τις αντίστοιχες πωλήσεις του έτους 

2014.  

  Αντίστοιχα,  κατά  το  έτος  2014  σε  σύγκριση  με  το έτος  



2013,παρατηρείται  μείωση  συνολικά  των πωλήσεων των περιοδικών 

κατά 7,28%.  Αύξηση παρουσιάζεται μόνο στις πωλήσεις των περιοδικών 

ποικίλης ύλης, κατά 13,03% και στις πωλήσεις των γυναικείων περιοδικών, 

κατά 2,87%. 

 

 



 

 



 

 

 

 

6. Περιφερειακός Τύπος 

    Ο περιφερειακός τύπος όχι μόνο έχει ένα αναντικατάστατο ιστορικό  

ρόλο, αλλά ταυτόχρονα, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των πολιτών της 

Ελληνικής περιφέρειας σε μεγάλο βαθμό. Οι πολίτες της περιφέρειας 

τείνουν να διαχωρίζουν τον πανελλήνιο από τον τοπικό – περιφερειακό 

τύπο, αποδίδοντας  στο καθένα διακριτό ρόλο. Από τον περιφερειακό τύπο 

καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης στα ζητήματα τοπικής 

θεματολογίας και επικαιρότητας, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζουν στο ρόλο 



του , την έκφραση της οπτικής γωνίας των τοπικών κοινωνιών ως προς τα 

μεγάλα, εγχώρια ζητήματα . 

Εφημερίδες της Εύβοιας: 

1) ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ                                                                                                           

    Η «ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» είναι δημιούργημα του Χαλκιδέου 

δημοσιογράφου Γιάννη Χ. Θεοφανίδη και γεννήθηκε την Τρίτη 4 Μαΐου 

του 1976. Αρχικά, τυπωνόταν στην Αθήνα και κυκλοφορούσε με 8 μεγάλες 

σε σχήμα σελίδες, κάτι που θεωρείτο άθλος για την εποχή εκείνη στον  

επαρχιακό Τύπο. Από την πρώτη βδομάδα της κυκλοφορίας της τάραξε τα 

νερά του τοπικού Τύπου με την ύλη της, το σύγχρονο και ευχάριστο κασέ 

της και τα αποκλειστικά της θέματα. 

    Σύντομα καθιερώθηκε στη συνείδηση των Ευβοέων, που έβρισκαν στις 

στήλες της βήμα για να πουν τα προβλήματά τους. Αγαπήθηκε γρήγορα 

από τους αναγνώστες, γιατί κάθε βδομάδα προσέφερε ποικίλη ύλη, 

αποκλειστικά θέματα και πλούσια ρεπορτάζ, κάτι που τότε ήταν άγνωστο 

στον επαρχιακό τύπο.  

Το 1979 πρωτοπόρος όπως πάντα, εξέδωσε το πρώτο free περιοδικό με  

τον τίτλο  «ΤΟ ΑΛΦΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ». 

    Η συνεργασία της με τα καλύτερα τυπογραφεία της Αθήνας κράτησε  6 

χρόνια. Το 1981 οργάνωσε στη Χαλκίδα, στην οδό Αρεθούσης 83,  ένα 

σύγχρονο ιδιόκτητο εκδοτικό τυπογραφείο με λινοτυπικές μηχανές και δύο 

επίπεδα πιεστήρια, ενώ το 1990 η συνεχώς αυξανόμενη κυκλοφορία της 

ανάγκασε την ιδιοκτησία να φέρει στην Εύβοια το πρώτο κυλινδρικό 



ταχυπιεστήριο που το εγκατέστησε στα «Δύο Δέντρα» Χαλκίδας. Εκεί 

δημιουργήθηκαν και οι νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της. 

    Αργότερα, η εφημερίδα όχι μόνον αύξησε τις σελίδες της, αλλά μπήκε 

και στην τετραχρωμία. Έτσι ...ξενιτεύτηκε και πάλι. Το 1995 άρχισε να 

τυπώνεται στα ταχυπιεστήρια μεγάλου εκδοτικού συγκροτήματος της 

Αθήνας, ενώ το 2008 ξεκινά τις περιοδικές ειδικές εκδόσεις με τον τίτλο 

"GO!". 

    Από την ημέρα που εκδόθηκε, η «ΓΝΩΜΗ» έχει διοργανώσει δεκάδες 

εκδηλώσεις φιλανθρωπικού, κοινωνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, 

ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά και τη νεολαία, ενώ δεν είναι λίγες και οι 

χορηγίες της σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

    Σήμερα, με βάση την έρευνα που έκανε η Γενική Γραμματεία 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, αποδείχτηκε ότι η «ΓΝΩΜΗ» είναι η πρώτη 

σε αναγνωσιμότητα εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα της Ελλάδας. 

Είναι μια υποδειγματικά άρτια οργανωμένη επιχείρηση με εκδότη και 

διευθυντή τον Γιάννη Χ. Θεοφανίδη. Έχει έδρα τη Χαλκίδα (οδός Αθηνάς 4, 

δίπλα στα ΕΛΤΑ, στο κέντρο της πόλης) και απασχολεί 20 άτομα 

προσωπικό 

2) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ  

    Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ είναι μία καθημερινή πολιτική εφημερίδα που 

κυκλοφορεί στην περιοχή της Χαλκίδας από τις 01-Νοε-1963 και ιδρυτής 

και ιδιοκτήτης της αποτελεί ο Δεμερτζής Δημήτρης . 
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