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• H ηλεκτρονική μορφή της 
εφημερίδας «Ελευθερία» ξεκίνησε τη 
λειτουργία της στα τέλη του 2010 με 
το portal eleFheriaonline.gr. 
Νωρίτερα, από το 1997, οι χρήστες 
μπορούσαν να βρουν καθημερινά σε 
μορφή PDF το ημερήσιο φύλλο της 
εφημερίδας. 

• Το portal καλύπτει την 
ειδησεογραφία της Μεσσηνίας και 
της Πελοποννήσου, σε συνδυασμό με 
πανελλαδικά και διεθνή θέματα, 
επιχειρώντας να δώσει στους 
χρήστες του την ευκαιρία μιας 
πλήρους εικόνας για την τρέχουσα 
επικαιρότητα.

http://www.eleftheriaonline.gr/


Τον Σεπτέμβριο του 2019, το eleFheriaonline.gr και η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» κέρδισαν 5
βραβεία στα Regional Media Awards 2019, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία. 

Τα βραβεία:

• Special Award – Best in Press – Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
• Χρυσό βραβείο (Gold) στην κατηγορία Press – Best Public Interest | Εφημερίδες | 

Περιοδικά, για το αφιέρωμα «Συνεντεύξεις 23 Υποψήφιων Ευρωβουλευτών».
• Ασημένιο βραβείο (Silver) στην κατηγορία Press – Content – Best Overall Editorial 

Presence | Εφημερίδες | Περιοδικά για τη συνολική παρουσία της εφημερίδας 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

• Ασημένιο βραβείο (Silver) στην κατηγορία Press – Content – Best Vervcal Content & 
Ειδικές Εκδόσεις | Εφημερίδες | Περιοδικά για το 80σέλιδο αφιέρωμα «130 χρόνια 
Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος» που κυκλοφόρησε με την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

• Χάλκινο βραβείο (Bronze) στην κατηγορία Digital Media – Content – Best Vervcal 
Content για το ταξιδιωτικό site travel.ele~heriaonline.gr.

https://www.eleftheriaonline.gr/
https://travel.eleftheriaonline.gr/


Τον Σεπτέμβριο του 2018, το eleFheriaonline.gr κέρδισε 4 βραβεία στα Regional Media 
Awards 2018, μια ακόμη σημαντική διάκριση του site. 

Τα βραβεία:
• Χρυσό βραβείο (Gold) στην κατηγορία Press – Ενέργειες / Events / Koινωνική Προσφορά 

/ CSR, για την συνδιοργάνωση της μεγάλης εθελοντικής αιμοδοσίας στις 14 Ιουνίου μαζί 
με τα καταστήματα Cosmos Καλαμάτα, τα εκπαιδευτήρια “Μπουγά” και τοπικούς φορείς.

• Ασημένιο βραβείο (Silver) στην κατηγορία Digital Media – Content – Best Use of 
Mulvmedia Features για τη χρήση πολυμέσων (βίντεο και φωτογραφίες) στην 
παρουσίαση θεμάτων, όπως το θέμα Μεσσηνία: Αναβίωσε και φέτος το δρώμενο της 
Ευετηρίας στη Νέδουσα (βίντεο-φωτογραφίες).

• Χάλκινο βραβείο (Bronze) στην κατηγορία Digital Media – Best Editorial/Best Column για 
τον 1ο κύκλο 20 επεισοδίων της εκπομπής “Ιστορικές διαδρομές”, που παρουσίασαν στο 
web tv.

• Χάλκινο βραβείο (Bronze) στην κατηγορία Digital Media – Best Navve για το 
διαφημιστικό άρθρο «Ανδανία: Το δικό μας νερό!».

https://www.eleftheriaonline.gr/
https://www.eleftheriaonline.gr/local/politismos/ekdiloseis/item/147527-messinia-anaviose-kai-fetos-to-dromeno-tis-evetirias-sti-nedousa
https://www.eleftheriaonline.gr/local/politismos/history/item/166600-enas-xronos-istorikes-diadromes-stin-kalamata
https://www.eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/epixeiriseis/item/131665-andania-to-diko-mas-nero


Τον Οκτώβριο του 2017, το eleFheriaonline.gr κέρδισε 4 βραβεία στα Regional Media Awards 
2017, διάκριση η οποία αναγνωρίζει την συνεχή βελτίωση του site. 

Τα βραβεία:
• Χρυσό βραβείο (Gold) στην κατηγορία Press – Best Website, για τη Διαδικτυακή/Ψηφιακή 

Μορφή της «Ε» σε μορφή pdf.
• Ασημένιο βραβείο (Silver) στην κατηγορία Digital Media – Content – Best Use of 

Mulvmedia Features για τη χρήση πολυμέσων (βίντεο και φωτογραφίες) στην 
παρουσίαση θεμάτων, όπως το θέμα Skitsofrenis: Όταν η τέχνη βγαίνει στο δρόμο, η 
μιζέρια μπαίνει στο μουσείο (βίντεο-φωτογραφίες)

• Ασημένιο βραβείο (Silver) στην κατηγορία Digital Media – Design/User Experience – Best 
Mobile Edivon για την έκδοση του eleFheriaonline.gr για κινητά τηλέφωνα.

• Ασημένιο βραβείο (Silver) στην κατηγορία Digital Media – Advervsing – Best Navve 
Advervsing για το Nayve Adverysing, δηλαδή τη διαφήμιση επιχειρήσεων με πλήρη 
παρουσίασή τους μέσω βίντεο, φωτογραφιών και συνεντεύξεων των ιδιοκτητών τους, και 
την προβολή της παρουσίασης στην κεντρική σελίδα του site για σημαντικό χρονικό 
διάστημα, όπως το θέμα ΙΙΕΚ Ορίζων: Ορίζω το μέλλον μου, σπουδάζω στον τόπο μου (vid-
pics)

https://www.eleftheriaonline.gr/
https://www.eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/106913-skitsofrenis-otan-i-texni-vgainei-sto-dromo-i-mizeria-bainei-sto-mouseio-vinteo-fotografies
https://www.eleftheriaonline.gr/
https://www.eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/epixeiriseis/item/128227-iiek-orizon-orizo-to-mellon-mou-spoudazo-ston-topo-mou


• Η διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα και η σημαντική παρουσία στα social media
δείχνουν χαρακτηριστικά τη δυναμική που έχει αναπτύξει το eleftheriaonline.gr. Την
Άνοιξη του 2015 έλαβε το χάλκινο βραβείo στα Digital Media Awards 2015, στην
κατηγορία «Καλύτερα Περιφερειακά Sites», ως επιβράβευση της διαρκούς προσπάθειας
για βελτίωση των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

• Τον Οκτώβριο του 2016 κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία
“Best Use of Multimedia Features / Video - Photography” 
των Regional Media Awards 2016 για την αξιοποίηση των πολυμέσων 
στην παρουσίαση είδησης - και συγκεκριμένα, για τις λήψεις από drone
λίγες ημέρες πριν από την παράδοση στην κυκλοφορία της τοξωτής 
γέφυρας της Τσακώνας, στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα.

• Το eleftheriaonline.gr, εκτός από τη δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
διαθέτει και mobile applications, διαθέσιμες δωρεάν, για iOS και Android συσκευές.

• Παράλληλα με το eleftheriaonline.gr λειτουργεί η αθλητική ηλεκτρονική έκδοση Notosport
(notosport.gr), αλλά και η ταξιδιωτική ιστοσελίδα travel.eleftheriaonline.gr με θέματα
τουριστικού ενδιαφέροντος.

http://www.eleftheriaonline.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=KC9EDtO7lTc
http://www.eleftheriaonline.gr/
http://www.eleftheriaonline.gr/
http://notosport.eleftheriaonline.gr/
http://travel.eleftheriaonline.gr/
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Χώροι διαφημιστικής προβολής



300x600 Half Page banner
Χώροι ειδικής διαφημιστικής προβολής



Homepage

*Στο Black Box τοποθετείται το άρθρο/advertorial και παραμένει σταθερό για όσο χρονικό διάστημα έχει συμφωνηθεί.

Black Box Προβεβλημένων άρθρων/advertorial
Χώροι ειδικής διαφημιστικής προβολής



Στοιχεία επισκεψιμότητας – Ιούνιος 2022

Ιούνιος 2022 – Πηγή: Google Analytics



Δημογραφικά στοιχεία

Ιούνιος 2022– Πηγή: Google Analytics



Γεωγραφικά στοιχεία – Χώρες

*Από τα παραπάνω στοιχεία λείπει η χώρα της Ελλάδας, η οποία 
καλύπτει το 92,43% των μηνιαίων pageviews του eleYheriaonline.gr.

Ιούνιος 2022– Πηγή: Google Analytics

http://www.eleftheriaonline.gr/


Γεωγραφικά στοιχεία - Πόλεις

*Ως “not set” λαμβάνουμε υπόψη όσους επισκέπτες δεν κάνουν αποδοχή cookies ενώ στα 
αποτελέσματα «Αθήνα» περιλαμβάνονται και πολλές επαρχιακές πόλεις, αφού οι περισσότεροι 
providers έχουν IPs που δείχνουν τους κεντρικούς κόμβους στην Αθήνα. Ιούνιος 2022 – Πηγή: Google Analytics



Σύγκριση με τον Ανταγωνισμό - Επισκεψιμότητα

Ιούνιος 2022– Πηγή: Research for Media - metavasis.gr

Όσον αφορά την επισκεψιμότητα, το 
ele#heriaonline.gr βρίσκεται στη 2η θέση 
μεταξύ επιλεγμένων δικτυακών τόπων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι 
συνθέτουν το Διαδικτυακό Ανταγωνισμό του 
Μέσου & στην 9η θέση σε σύγκριση με τα 
sites του συνόλου των ημερήσιων 
περιφερειακών εφημερίδων σύμφωνα με τις 
μετρήσεις του alexa.com. 

Επεξήγηση ανταγωνισμόυ:

ü Κλάδος «Περιφερειακές Εφημερίδες»: Περιλαμβάνεται το σύνολο των ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων μελών του Σ.Η.Π.Ε. και της Ε.Ι.Η.Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα έχουν 
περιληφθεί όσες ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες διαθέτουν ιστοσελίδα, αλλά δεν περιλαμβάνονται όσες διαθέτουν δικτυακό τόπο αλλά λαμβάνει τόσο χαμηλή
επισκεψιμότητα ώστε να μην μετράται από το alexa.com. 

ü Ανταγωνισμός σε Περιφερειακό Επίπεδο: Περιλαμβάνονται οι ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες μέλη του Σ.Η.Π.Ε. και της Ε.Ι.Η.Ε.Ε., οι οποίες εκδίδονται στην ίδια περιφέρεια 
και συνθέτουν τον «Ανταγωνισμό» του Μέσου. 

ü Διαδικτυακός Ανταγωνισμός: Περιλαμβάνονται επιλεγμένοι δικτυακοί τόποι οι οποίοι συνθέτουν το Διαδικτυακό Ανταγωνισμό του Μέσου.

eleftheriaonline.gr


Σύγκριση με τον Ανταγωνισμό – Social Media

Στο Facebook, η σελίδα μας «Εφημερίδα Ελευθερία –
ele~heriaonline.gr» βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ του 
ανταγωνισμού, τόσο σε Περιφερειακό όσο και σε 
Πανελλαδικό επίπεδο, με περισσότερους από 78.343 fans.

Σημαντική είναι η παρουσία του ele~heriaonline.gr και στο 
YouΤube, με 11.751 subscribed users, 10.225.818 views και 5.580
πρωτογενή βίντεο με θέματα που αφορούν την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. Το YouΤube channel του ele~heriaonline.gr
κατατάσσεται στην 2η θέση Πανελλαδικά και 1η θέση
Περιφερειακά με βάση τους εγγεγραμμένους χρήστες 

Η σελίδα “eleftherianews” στο Twitter βρίσκεται στην 4η θέση
μεταξύ του ανταγωνισμού Πανελλαδικά, ενώ σε Περιφερειακό 
επίπεδο βρίσκεται στην 1η θέση, με περισσότερους από 4.739 
followers.

Ιούνιος 2022– Πηγή: Research for Media - metavasis.gr

eleftheriaonline.gr
eleftheriaonline.gr
https://www.youtube.com/user/Eleftheriaonline
https://www.youtube.com/user/Eleftheriaonline
eleftheriaonline.gr
https://twitter.com/eleftherianews


Στοιχεία επισκεψιμότητας*
• 935.069 page views
• 297.600 μοναδικοί επισκέπτες

78.343 fans

11.751 subscribed users & 10.225.818 views 

4.739 followers

6.052 followers

Oι  αναγνώστες μας
• Γυναίκες: 53,7%, Άνδρες: 46,3% 
• Ηλικίες: Κυρίως νεανικό κοινό (18-44: 55%)

Στατιστικά στοιχεία

*Ιούνιος 2022



Ποιοι είμαστε:
• Websites: eleQheriaonline.gr| notosport.gr| travel.eleQheriaonline.gr
• Εκδόσεις: Εφημερίδα Ελευθερία

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Νικόλαος Γρηγορίου
Tel: 215 5108523

Κεντρικά Γραφεία Καλαμάτας
Tel: 27210 21421
Fax: 27210 27747
Γεωργούλη 26, Καλαμάτα, ΤΚ: 24133

e-mail: eleglm@gmail.com
ngregoriou@eleFheriaonline.gr

http://www.eleftheriaonline.gr/
http://notosport.eleftheriaonline.gr/
http://travel.eleftheriaonline.gr/
mailto:elefklm@gmail.com
mailto:ngregoriou@eleftheriaonline.gr

