Εισαγωγή
Ο κυπριακός Τύπος, μέσα από μια πορεία σχεδόν 140 χρόνων ζωής,
χαρακτηρίζεται όχι μόνο από πλούσια και δημιουργική παρουσία,
αλλά και από αγωνιστική παράδοση και εντυπωσιακή εξέλιξη. Παρά
το μικρό αναγνωστικό κοινό που έχει ταχθεί να υπηρετεί,
βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, τόσο όσον αφορά τον
πλουραλισμό και την πολυφωνία του, όσο και την ποιότητα και
την αισθητική του εμφάνιση.

Η ιστορία του κυπριακού Τύπου συμπίπτει με την ιστορία της
κυπριακής τυπογραφίας. Ο Κύπριος δάσκαλος, δημοσιογράφος και
συγγραφέας Θεόδουλος Κωνσταντινίδης μετέφερε τον Μάιο του 1878
από το Κάιρο μεταχειρισμένο
εξοπλισμό τυπογραφείου και
εξέδωσε στις 29 Αυγούστου του ιδίου χρόνου, στη Λάρνακα, την
πρώτη κυπριακή εφημερίδα. Για την έκδοση της εφημερίδας
ζητήθηκε άδεια από τον πρώτο Βρετανό Ύπατο Αρμοστή, εφόσον τη
διοίκηση του νησιού είχαν ήδη αναλάβει οι Άγγλοι. Η άδεια
δόθηκε με τον όρο η εφημερίδα να εκδίδεται και στην αγγλική
γλώσσα. Έτσι, η ιστορία του κυπριακού Τύπου αρχίζει με την
ασυνήθιστη έκδοση μιας δίδυμης εφημερίδας με τίτλο ΚΥΠΡΟΣCYPRUS, που εκδιδόταν ταυτόχρονα στην ελληνική και αγγλική
(δύο σελίδες στην ελληνική και δυο στην αγγλική που δεν
περιλάμβαναν, όμως, το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο).

Η εποχή των καθημερινών εφημερίδων στην Κύπρο άρχισε το 1920
με την έκδοση της ημερήσιας εφημερίδας ΦΩΣ του Γ. Φραγκούδη.

Η πρώτη κυπριακή εφημερίδα στην τουρκική γλώσσα (οθωμανική με
αραβικό αλφάβητο) κυκλοφόρησε μόνο πέντε φύλλα το 1880, στη
Λάρνακα, με τον τίτλο UMIT (ΕΛΠΙΔΑ) και είχε συντάκτη τον
Αρμένιο Αλέξαν Σαραφιάν. Η πρώτη τουρκοκυπριακή εφημερίδα με

Τούρκο ιδιοκτήτη κυκλοφόρησε στη Λευκωσία στις 11 Ιουλίου
1889. Ονομαζόταν SADET (ΘΕΜΑ), ήταν εβδομαδιαία και εκδόθηκε
από τον Κασάπαλι Μεχμέτ Εμίν Εφέντη.

Από το 1878 που εκδόθηκε η ΚΥΠΡΟΣ, η πρώτη κυπριακή εφημερίδα,
μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει περισσότερες από 350
ελληνοκυπριακές εφημερίδες και περιοδικά.

Σήμερα κυκλοφορούν στην Κύπρο εννέα ημερήσιες εφημερίδες καθώς
και μεγάλος αριθμός εβδομαδιαίων, διμηνιαίων, μηνιαίων ή
δεκαπενθήμερων, τριμηνιαίων ή ακανόνιστης κυκλοφορίας
εφημερίδων και περιοδικών ποικίλης κυκλοφορίας και ύλης.

