
Περίληψη - Summary 
 
Διαμάντης Δημήτριος: «Η μεταπολεμική τρομοκρατία στον 
κινηματογράφο: οι περιπτώσεις της Ιταλίας, της Γερμανίας και 
της Βορείου Ιρλανδίας» 
 
Το βασικό ερώτημα το οποίο τίθεται στην διπλωματική εργασία είναι εάν και 
κατά πόσο ο κινηματογράφος είναι σε θέση να αποτελέσει μια 
αξιόπιστημαρτυρία- πηγή για έναν ιστορικόγια την ανασύνθεση του 
παρελθόντος. Το ερώτημα αυτό θα απαντηθείβάζοντας στο κέντρο της 
έρευνας το φαινόμενο της τρομοκρατίας και τον τρόπο με τον 
οποίοαποτυπώθηκε στο κινηματογράφο,πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν οι 
περιπτώσεις της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Μεγάλης Βρετανίας/ 
Ιρλανδίας κατά την διάρκεια των δεκαετιών του 60’ και του 70’, στις οποίες 
άνθησε το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Γι’αυτό τον λόγο η διπλωματική θα 
κινηθεί σε δυο άξονες. Ο ένας άξονας είναι η σύνδεση της ιστορίας με τον 
κινηματογράφο,αναλύοντας τις αδυναμίες του που παρουσιάζει ο 
κινηματογράφος στην προσπάθεια του να αποτυπώσει τα ιστορικά γεγονότα 
με όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο άλλος άξονας είναι το ζήτημα 
της τρομοκρατίας και οι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στην άνθηση της 
τρομοκρατίας σε αυτές τις τρεις χώρες και  τις διαφοροποιήσεις που γνώρισε 
το φαινόμενο της τρομοκρατίας σε αυτές τις τρεις χώρες.Βασικό αντικείμενο 
της μελέτης είναιοι ταινίες, οι οποίες γυριστήκαν σε αυτές τις χώρες και είχαν 
ως κύρια θεματική τους το ζήτημα της τρομοκρατίας και γνώρισαν επιτυχία, 
χωρίς να είναι απαραίτητη η συγχρονία της δημιουργίας της ταινίας με τα 
γεγονότα τα οποία αφηγείται. 
Έτσι στην εισαγωγή της διπλωματικής εργασίας τίθεται το βασικό ερώτημα το 
οποίο απασχόλησε την παρούσα μελέτη εάν ο κινηματόγραφος είναι σε θέση 
να αποτελέσει ιστορική μαρτυρία του φαινόμενου της τρομοκρατίας. Επίσης 
αναλύονται τα θεωρητικά εργαλεία και η μεθοδολογία τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για την  εξέταση του ζητήματος που πραγματεύεται η 
μελέτη. 
Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται το φαινόμενο της τρομοκρατίας στην 
Γερμανία και το  πολιτικό κλίμα που επικράτησε στην κοινωνία της 
Γερμανίας μετά την επιχείρηση του Mogadishu όπως αυτό απεικονίστηκε από 
τον γερμανικό κινηματογράφο. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η τρομοκρατία στην Μεγάλη Βρετανία/ 
Ιρλανδία και η σύνδεση της με το ιρλανδικό ζήτημα μέσα από το βλέμμα 
βρετανών και ιρλανδών σκηνοθετών. 
Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η  περίπτωση της τρομοκρατίας στην Ιταλία 
όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον ιταλικό κινηματογράφο. Το βασικό 
γεγονός που απασχόλησε τον ιταλικό κινηματογράφο ήταν η απαγωγή του 
Aldo Moro από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. 
Στο τελευταίο μέρος της μελέτης περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα τα 
οποία εξήχθησαν από την εξέταση του φαινόμενου της τρομοκρατίας και την 
απεικόνιση του στον κινηματογράφο. 



 

Diamantis Dimitrios:  «The post-war terrorism on cinema: the 
cases of Italy, Germany and Northern Ireland»   
 
The main question which arises in the thesis is whether and how the movie is 
able to serve as a reliable source of history for the reconstruction of our 
knowledge of the past. This question will be answered by placing in the 
center of the research the phenomenon of terrorism and the way it was 
reflected in cinema, notably by examining the cases of Germany, Italy and 
Britain / Ireland during the decades of ‘60s and ‘70s, when the phenomenon 
of terrorism was taking on ever greater dimensions. For that reason the thesis 
will be structured in line with two axes. The first axis refers to the connection 
of history with the film while the second one addresses the issue of terrorism. 
More specifically, the analysis will argue for the difficulties that the 
filmmaker confronts in an attempt to capture the historic events with the 
greatest precision as possible and in the second part it will focus on the factors 
that led to the flourishing of terrorism in these three countries as well as the 
differences that existed among them. The key object of the study is the movies 
that were met with success, which were filmed in these countries and have as 
their main theme the issue of terrorism. However, the time overlapping of the 
film production with the actual facts that it narrates was not necessary for the 
selection of the films. 
To this extent, the introduction of the thesis places the basic question with 
which the present study is concerned, that is whether the movie is able to 
provide historical evidence on the phenomenon of terrorism. Also it 
illustrates the theoretical tools and methodology that are applied in order to 
examine the question posed by the study. 
The first chapter deals with the phenomenon of terrorism in Germany and the 
political climate prevailing in German society after the operation in 
Mogadishu as depicted by the German cinema. 
The second chapter discusses terrorism in Great Britain / Ireland and its 
connection with the Irish question through the eyes of British and Irish 
filmmakers. 
The third chapter examines the case of terrorism in Italy as presented by the 
Italian cinema. The main incident that dominated the Italian cinema of that 
period was the kidnapping of Aldo Moro by the Red Brigades. 
In the last part of the study, the conclusions drawn from the examination of 
the phenomenon of terrorism and its representation in cinema are included. 


