Γενικές πληροφορίες για την ταινία:
Μια πολύ καλή ταινία
που είδα
πρόσφατα ονομάζεται Star Wars The
Revenge of the Sith. Είναι η τρίτη και
τελευταία ταινία από την prequel σειρά
ταινιών star wars. Την ταινία Star Wars 3 the
Revenge of the Sith σκηνοθέτησε ο George
Lucas,
όμως παραγωγός είναι ο Rick
McCallum με εταιρεία παραγωγής τη
Lucasfilm. Στην ταινία αυτή πρωταγωνιστούν
ο Χέιντεν Κρίστενσεν ως ο αφελής, ο γεμάτος
αγάπη αλλά και μίσος τζεντάι Άνακιν, ο
Ewan McGregor ως ο συνετός δάσκαλος
τζεντάι Όμπι-Ουαν Κενόμπι, η Natalie
Portman ως η όμορφη γερουσιαστής Πάντμη
Αμιντάλα, ο Ian McDiamid ως ο πονηρός
καγκελάριος Πάλπατιν/Ντάρθ Σίντιους και ο
Frank Oz ως η φωνή του σοφού δάσκαλου
τζεντάι Γιόντα. Ακόμα, σημαντικό ρόλο είχαν ο Κρίστοφερ Λι ως ο μοχθηρός
κόμης Ντούκου, ο Samuel L. Jackson ως ο δυνατός Μάστερ Γουίντου και ο
Μάθιου Γιουντ ως η φωνή του κακού στρατηγού Γκρίβους. Η ταινία διαρκεί
δύο ώρες είκοσι λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα. Όπως οι προηγούμενες της
σειράς ταινιών εξηγεί την ιστορία του Anakin Skywalker.

Πλοκή ταινίας....Στην

αρχή της
ταινίας οι τζεντάι Obi-Wan Kenobi και
Anakin
Skywalker
ηγούνται
μιας
αποστολής για τη διάσωση του Ανώτατου
Καγκελάριου
Palpatine
τον
οποίο
απήγαγαν οι Αποσχιστές με αρχηγούς τον
στρατηγό Γκρίβους και τον κόμη Ντούκου.
Όμως, τους βρίσκει ο κόμης Ντούκου με
αποτέλεσμα να αρχίσει μια μονομαχία με

φωτόσπαθα. Ο Ντούκου ρίχνει αναίσθητο τον Όμπι-Ουάν και ο Άνακιν,
ισχυρότερος τώρα, βγαίνει νικητής και υποκύπτει στις προτροπές του
Πάλπατιν να αποκεφαλίσει τον ηττημένο αντίπαλο του. Δυστυχώς, ο Γκρίβους
ξεφεύγει και οι Όμπι-Ουάν και Άνακιν καταφέρνουν να προσεδαφίσουν το
σκάφος. Μετά από αυτό ο Άνακιν βρίσκει τη γυναίκα του Πάντμη, η οποία
του ανακοινώνει πως είναι έγκυος. Η αρχική χαρά και ο ενθουσιασμός του
Άνακιν φεύγουν πολύ γρήγορα από τα προφητικά του όνειρα που δείχνουν
την Πάντμε να πεθαίνει στη γέννα, ίδια όνειρα με αυτά που έβλεπε πριν
πεθάνει η μητέρα του. Τρομοκρατημένος ο Άνακιν, είναι διατεθειμένος να
σώσει την γυναίκα του με κάθε κόστος.
Ταυτόχρονα, ο Πάλπατιν διορίζει τον Άνακιν ως αντιπρόσωπό του στο
συμβούλιο των τζεντάι, αλλά οι
υπόλοιποι τζεντάι αρνούνται να
του δώσουν τον τίτλο του
Δάσκαλου
Τζεντάι
και
τον
διατάζουν να ελέγχει κρυφά τον
Καγκελάριο και να τους αναφέρει
τις κινήσεις του. Απογοητευμένος
ο Άνακιν χάνει την πίστη του
στους Τζεντάι. Η πίστη του στην
φωτεινή πλευρά της δύναμης έχει
ήδη κλονιστεί. Έτσι, γίνεται
περισσότερο
προσκολλημένος
στον Πάλπατιν, που του λέει πως η Σκοτεινή Πλευρά της Δύναμης έχει την
ισχύ να αποτρέψει τον θάνατο. Παράλληλα, στον πλανίτη Ουτατου ο Όμπι –
γουαν σκοτώνει τον Γκρίβους. Ο Πάλπατιν αποκαλύπτει στον Άνακιν πως
είναι ο Σκοτεινός Άρχοντας των Σιθ Νταρθ Σίντιους, βάζοντας του τον
πειρασμό πως μόνο μαζί του θα μπορέσει να σώσει την γυναίκα του από τον
βέβαιο θάνατο που την περιμένει. Ωστόσο, ο Άνακιν ενημερώνει τον μάστερ
Γουίντου και εκείνος προσπαθεί να σκοτώσει τον Ντάρθ Σίστιους. Όμως, ο
Άνακιν γνωρίζοντας πως χωρίς τον Νταρθ Σίντιους δεν θα καταφέρει να σώσει
την γυναίκα του, αποτρέπει τον μάστερ Γουίντου και μαζί με τον Νταρθ
Σίντιους τον σκοτώνουν. Χωρίς να έχει άλλη επιλογή και απεγνωσμένος να
σώσει την γυναίκα του, ο Άνακιν υποτάσσεται στον Σίντιους, που τον χρίζει
Σκοτεινό Άρχοντα των Σιθ και τον μετονομάζει σε Ντάρθ Βέιντερ.
Ο Πάλπατιν εκτελεί τη Διαταγή 66, τη θανάτωση των Τζεντάι από τα
στρατεύματα των κλώνων. Ως μέρος της διαταγής, στέλνει τον Βέιντερ με μια
λεγεώνα κλώνων να εξολοθρεύσουν τους πάντες στο Ναό των Τζεντάι. Ούτε

και
τα
παιδιά
δεν
καταφέρουν να ξεφύγουν.
Αμέσως μετά, ο Βέιντερ
πηγαίνει στον ηφαιστειακό
πλανήτη Μούσταφαρ για να
σκοτώσει τους ηγέτες των
Αποσχιστών που κρύβονταν
εκεί. Ο Πάλπατιν συγκαλεί τη
Γερουσία και καταργεί τη
Δημοκρατία,
ανακηρύσσοντας ένα νέο
απολυταρχικό καθεστώς, την
Γαλαξιακή Αυτοκρατορία, με
εκείνον ως Αυτοκράτορα. Ο Όμπι-γουαν και ο Γιόντα είναι οι μόνοι τζένται
που ξέφυγαν κι ανακαλύπτουν το κακό που έχει κάνει ο Άνακιν. Ο Όμπιγουαν λέει την πικρή αλήθεια για τον Άνακιν στην Πάντμη και πάνε και οι
δύο στο Μουσταφάρ να τον μεταπείσουν. Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν με
αποτέλεσμα ο Βέιντερ από την οργή του να πνίξει την Πάντμη και να την έχει
αφήσει αναίσθητη. Έτσι, ο Όμπι-γουαν και ο Βέιντερ οδηγούνται σε μια άγρια
μάχη που δεν θα έχει καλή κατάληξη για έναν από τους δυό τους...

Βραβεύσεις:
O Dave Elsey και ο Nikki Gooley με αυτή την ταινία κέρδισαν Όσκαρ
καλύτερου μακιγιάζ και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και πολύ ρεαλιστικό.
Η ταινία είχε αρκετές θετικές
κριτικές αλλά και αρνητικές.

Εντυπώσεις:
Η πλοκή της ταινίας
είναι ενδιαφέρουσα με πολλές
ανατροπές, εξελίξεις και έντονες
σκηνές. Έχει σασπένς και η
μουσική, παλιά κι αγαπημένη
μουσική των Star Wars, κάνει
την
ταινία
ακόμα
πιο
καθηλωτική.
Παρόλες
τις
εξαιρετικές
ερμηνείες
των
ηθοποιών, ο πρωταγωνιστής θα
μπορούσε να αποδώσει τον ρόλο
του καλύτερα. Κατά τ’ άλλα είναι
μια αρκετά καλή ταινία για να τη
δει κάποιος αφού όμως έχει δει
τις προηγούμενες.
Πηγές: Βικιπαίδεια,
Fandom, Filmy, Athenes voice

Το τρέιλερ της ταινίας...
https://youtu.be/5UnjrG_N8hU?t=5

