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Αντώνιις Κλάψης 

Κυπριακό και κρατική προπαγάνδα: 
η περίπτωση των Ελληνικών Επικαίρων, 1954-1974 

Τα Ελληνικά Επίκαιρα ως μέσο άσκησης κρατικής προπαγάνδας 

Από την εποχή της πρώτης ελληνικής προσφυγής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 

(1954) μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974, το Κυπριακό και οι εξελίξεις -διεθνείς και 

εσωτερικές- που σχετίζονταν με αυτό, αποτέλεσαν ένα από τα πλέον προβεβλημένα 

θέματα στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από αυτόν τον γενικό κανόνα δεν ε

ξαιρούνται τα Ελληνικά Επίκαιρα, δηλαδή οι σύντομες (συνήθως διάρκειας περίπου 10 

λεπτών) ενημερωτικού χαρακτήρα ταινίες, οι οποίες παράγονταν από αρμόδιες κρατι

κές υπηρεσίες (κατά τεκμήριο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως) και προ

βάλλονταν στις κινηματογραφικές αίθουσες ανά την Ελλάδα πριν από την έναρξη του 

κανονικού προγράμματος. 

Τα Επίκαιρα προβάλλονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (από τις αρχές της δε

καετίας του 1960 και μετά, ανά εβδομάδα) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και 
απευθύνονταν σε ένα κοινό πολύ ευρύτερο και πιο ποικιλόμορφο ακόμα και από εκείνο 

των εφημερίδων της εποχής. Λόγω της μαζικότητας του μέσου, τα Επίκαιρα αποκτού

σαν εντυπωσιακή διεισδυτικότητα σε ομάδες του πληθυσμού που αναλογικά είχαν -για 

διάφορους λόγους- πολύ μικρότερη επαφή με την αρθρογραφία των εφημερίδων. Κατά 

συνέπεια, επηρέαζαν δυνητικά μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης απ' ό,τι τα έντυπα, 

τα οποία κάλυπταν σε ημερήσια βάση την ειδησεογραΦία. Εξάλλου, ελλείψει τηλεόρα

σης, για πολλά χρόνια τα Επίκαιρα αποτελούσαν στην πράξη το μοναδικό οπτικό μέσο 

ενημερωτικού χαρακτήρα, κι έτσι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στο κοινό, γεγονός που πολ

λαπλασίαζε την επιρροή τους στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. 

Το γεγονός ότι τα Επίκαιρα παράγονταν αποκλειστικά από κρατικές υπηρεσίες, 

τους προσέδιδε χαρακτήρα ισχυρού προπαγανδιστικού μέσου στα χέρια της εκάστοτε 

κυβέρνησης. Δεν ήταν φυσικά το μόνο, καθώς τον ίδιο σκοπό υπηρετούσαν ποικίλα 

έντυπα, αλλά και το ραδιόφωνο - και από ένα χρονικό σημείο και μετά και η τηλεόρα

ση . Ωστόσο, σε σχέση με τα έντυπα και το ραδιόφωνο, τα Επίκαιρα διατηρούσαν ένα 

σημαντικό τεχνικό πλεονέκτημα: την κινούμενη εικόνα, η οποία οπτικοποιούσε το ό

ποιο μήνυμα και το καθιστούσε πολύ πιο ισχυρό και ταυτόχρονα απτό και οικείο (κάτι 

αντίστοιχο ίσχυε φυσικά και στην περίπτωση της τηλεόρασης, η οποία, ήδη από τα 




























