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Το πρώτο μέρος του τελευταίου κεφαλαίου βγαίνει σήμερα στις 
αίθουσες. 

 

Ακόμη μεγαλύτερες ανατροπές, εντυπωσιακή δράση, έρωτας και διάσημοι σταρ  στο  

τρίτο κινηματογραφικό κεφάλαιο της λογοτεχνικής σειράς-φαινόμενο της Βερόνικα 

Ροθ που επιτέλους έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η ταινία κάνει σήμερα 

πρεμιέρα από την Odeon και το τελευταίο βιβλίο της σειράς θα "σπάσει" σε δύο 

μέρη, με το δεύτερο να κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2017. Αν πιστεύεις ότι αργεί 

πολύ, μπορείς να τα βάλεις με το studio που επέλεξε να δώσει βάση στο reboot των 

Power Rangers. 
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http://www.nou-pou.gr/articles/cinema/h-trilogia-ths-apoklishs-afosiwsh-apo-shmera-stis-kinhmatografikes-o8ones/
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Η Αφοσίωση βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της best seller λογοτεχνικής σειράς «Η 

Τριλογία της Απόκλισης»  και βρίσκει το Σικάγο στα όρια του εμφύλιου πολέμου και 

την Tris με τους συντρόφους της να ξεγλιστρούν από τα τείχη της πόλης, 

κυνηγημένοι από τους στρατιώτες της Evelyn. Έξω από το Σικάγο για πρώτη φορά 

στη ζωή τους, οι πέντε ήρωες συναντούν τον David, επικεφαλή του Γραφείου για την 

Γενετική Υγεία, ο οποίος ξεχωρίζει την Tris ως «γενετικά αγνή» και της ζητά να τον 

βοηθήσει στα μυστηριώδη πλάνα του και να θυσιάσει τους υπολοίπους που είναι 

«ελαττωματικοί». 

Ενώ η Tris δέχεται ειδική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής 

τεχνολογίας που της επιτρέπει να ξαναζήσει την ιστορία της οικογένειάς της, 

ανακαλύπτει ότι ο David σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την εξελιγμένη τεχνολογία που 

έχει στη διάθεσή του για απάνθρωπες πράξεις. Για να επιβιώσει, η Τρις θα έρθει 

αντιμέτωπη με απίστευτες αποφάσεις θάρρους, αφοσίωσης, θυσίας και αγάπης και 

αρνείται να θυσιάσει τους υπολοίπους για να σωθεί εκείνη. 



 

Το βιβλίο 



Με πάνω από 40 εκατομμύρια πωλήσεων και πολλούς μήνες στην κορυφή της λίστας 

των best sellers των New York Times, η «Τριλογία της Απόκλισης» θεωρείται ήδη 

μία από τις πιο δημοφιλείς και πετυχημένες λογοτεχνικές young adult σειρές της 

τελευταίας δεκαετίας, και πλέον μια σειρά ταινιών που έχει συνολικά κάνει 

εισπράξεις πάνω από 580 εκατομμύρια δολάρια σε όλον τον κόσμο. 

Για να ικανοποιήσουν τους φανατικούς θαυμαστές των βιβλίων, οι παραγωγοί 

αποφάσισαν να μεταφέρουν το τρίτο και τελευταίο βιβλίο της σειράς σε δύο ταινίες, 

με τη δεύτερη να κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 2017. «Η Βερόνικα γεμίζει τα βιβλία με 

τόση πλοκή και χαρακτήρες, που πάντα αισθανόμασταν ότι δεν τους αποδίδουμε 

όλους σωστά», εξηγεί η παραγωγός Lucy Fisher.«Ολοκληρώνοντας την ιστορία με 

δύο ταινίες, έχουμε πια τον χρόνο να δώσουμε ένα ικανοποιητικό τέλος σε όλους τους 

χαρακτήρες που αγαπήσαμε και αγαπήσατε». 

Άλλωστε, το... τέχνασμα αυτό δεν είναι κάτι σπάνιο στις Young adult σειρές βιβλίων 

που συνήθως το τελευταίο βιβλίο σπάει σε δύο κινηματογραφικά μέρη. Το ίδιο 

συνέβη και με το Harry Potter, The Twilight Saga και Hunger Games. Ωστόσο, είναι 

η μόνη σειρά που δεν θα έχει το "Part 1" να συνοδεύει τον τίτλο, κάτι που αναμένεται 

να μπερδέψει αρκετούς αλλά όχι τους φανατικούς της δυστοπικής σειράς. 

 

Οι πρωταγωνιστές: 

Την Shailene Woodley πλαισιώνουν και πάλι οι: Naomi Watts, Miles Teller, Theo 

James,  Ansel Elgort και Zoe Kravitz. 

Η Woodley κατάφερε από τηλεοπτική ηθοποιός μίας συντηρητικής σειράς (The 

secret life of an american teenager), να μεταμορφωθεί σε Α-list πρωταγωνίστρια. Με 

τον συμπρωταγωνιστή της Ansel Elgort μας έχουν κάνει να κλάψουμε στο εξαιρετικό 

«Λάθος αστέρι», ενώ με τον Miles Teller ήταν μαζί στο αδιάφορο «Ονειρεμένο 



τώρα». Όπως καταλαβαίνεις, η Τριλογίας της Απόκλισης έχει μερικούς από τη νέα 

γενιά ηθοποιών που σίγουρα θα μας χαρίσουν μοναδικές ταινίες. Ίσως όχι ο Miles 

Teller, αλλά αυτό είναι μόνο η δική μου άποψη που το Hollywood δε φαίνεται να 

συμμερίζεται. 

 

Η Woodley μιλώντας για τον χαρακτήρα της Tris και την εξέλιξή της, δήλωσε «Όταν 

την πρωτογνωρίσαμε στην πρώτη ταινία, η Τρις ανακάλυπτε τη δύναμή της. Στην 

“Ανταρσία”, είναι γεμάτη ενοχές και βιώνει την προδοσία του αδελφού της. Στην 

“Αφοσίωση” φεύγει εκτός Σικάγο γιατί αισθάνεται ότι είναι μέρος του πεπρωμένου 

της. Συνεχίζει να μεγαλώνει και να μαθαίνει τον εαυτό της, όπως όλοι μας». 

Παρουσιάζοντας νέους χαρακτήρες, τοπία και μυστήρια, η «Αφοσίωση» διευρύνει το 

σύμπαν της «Απόκλισης» που έχει ήδη συναρπάσει εκατομμύρια θεατών. «Νομίζω 

ότι οι φαν του βιβλίου θα λατρέψουν το γεγονός ότι η ταινία μοιάζει στο βιβλίο αλλά 

έχει και μία εντελώς διαφορετική υποπλοκή», λέει η Woodley. «Υπάρχουν πολλά που 

δημιούργησε η Roth αλλά και κάποια που δημιούργησε ο σκηνοθέτης και οι 

υπόλοιποι συντελεστές. Είναι μεγαλύτερη και πιο θαρραλέα ταινία σε σχέση με τις 

άλλες δύο, μόνο και μόνο επειδή οι χαρακτήρες γνωρίζουν έναν άγνωστο κόσμο και 

αυτό σημαίνει ότι και οι θεατές θα κάνουν το ίδιο ταξίδι». 

Στη σκηνοθετική καρέκλα βρίσκουμε τον Robert Schwentke (αδύνατον να προφέρεις 

το επώνυμό του) που σκηνοθέτησε και την Ανταρσία. Ωστόσο, δήλωσε πως δε θα 

συμμετέχει στην τελευταία ταινία καθώς θέλει να σκηνοθετήσει και άλλες ταινίες, 

εκτός της σειράς. 



 

Trivia: 

-Αυτή είναι η πρώτη ταινία που θα δούμε τον Four ως παιδί 

-Το δεύτερο μέρος θα έχει τίτλο: Τριλογίας της Απόκλισης: Επικράτηση 

-Τα βιβλία της σειράς στη χώρα μας θα τα βρεις από τις εκδόσεις Ψυχογιός 

 


