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Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 

Το μερίδιο των αγγέλων
Κεν Λόουτς | Αγγλία, 2012 | 101’
Ο νεαρός Ρόμπι, μικροαπατεώνας που 
πρόκειται σύντομα να γίνει πατέρας, κα-
ταδικάζεται από το δικαστήριο σε κοινω-
νική εργασία και καταδιώκεται από μπρά-
βους που τον απειλούν. Η γευσιγνωστική 
ικανότητά του, μια ετερόκλητη παρέα κι 
ένα πανάκριβο μαλτ ουίσκι όμως θα του 
δώσουν μια απρόσμενη διέξοδο.

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 

Ένας χωρισμός
Ασκάρ Φαραντί | Ιράν, 2011 | 123’ 
Ο Ναντέρ και η Σιμίν διαφωνούν για το 
αν πρέπει να συνεχίσουν τη ζωή τους στο 
Ιράν και σκέφτονται να χωρίσουν. Ανα-
γκασμένος να βρει μια γυναίκα να προ-
σέχει τον πατέρα του που πάσχει από Αλ-
τσχάιμερ, ο Ναντέρ θα βρεθεί ξαφνικά 
μπλεγμένος σε μια μοιραία παρεξήγηση.



Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 

Η πηγή των Γυναικών
Ράντου Μιχαλεάου | Ρουμανία-Γαλλία, 
2011 | 135’ 
Σε ένα ορεινό χωριό του Μαρόκου, οι γυ-
ναίκες εξεγείρονται ενάντια στην παράδο-
ση που θέλει μόνον αυτές να κουβαλούν 
νερό από τη μακρινή πηγή και κηρύσσουν 
ερωτική αποχή.

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 

Στο τέλος του δρόμου
Ντέρεκ Σιάνφρανς | ΗΠΑ, 2013 | 140’ 
Ο Λουκ (Ράιν Γκόσλινγκ) είναι ένας στά-
ντμαν που μαθαίνει ότι έχει ένα γιο με 
την πρώην ερωμένη του Ρομίνα (Εύα 
Μέντες). Για να αποδείξει ότι μπορεί να 
ανταπεξέλθει στο ρόλο του ως πατέρας 
προσφέροντας λεφτά και σιγουριά, οργα-
νώνει μια ληστεία σε τράπεζα. Απέναντί 
του θα βρεθεί ο νεαρός αστυνομικός Έιβε-
ρι (Μπράντλεϊ Κούπερ) ο οποίος βασίζει 
την εξέλιξη της καριέρας του πάνω στην 
καταδίωξη του νεαρού κακοποιού. Ο ηθο-
ποίος Ράιν Γκόσλινγκ και ο σκηνοθέτης 
Ντέρεκ Σίανφρανς ενώνουν τις δυνάμεις 
τους στο «The Place Beyond the Pines» 
για να αφηγηθούν μια ακόμη ιστορία οι-
κογενειακής -και κατ’ επέκταση κοινωνι-
κής- δυσλειτουργίας. 
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