Ενθμερϊνουμε τα αξιότιμα μζλθ τθσ Λζςχθσ Αξιωματικϊν
Ενόπλων Δυνάμεων, ότι με τθν ζναρξθ τθσ κερινισ περιόδου,
εγκαινιάηεται ο κερινόσ κινθματογράφοσ, ο οποίοσ κα
λειτουργεί κάκε Σετάρτθ, Παραςκευι και άββατο, ζναντι
μθδενικοφ αντιτίμου, ςτο Δυτικό Αίκριο του αρόγλειου
Μεγάρου.
Σο πρόγραμμα κα αναρτάται κάκε Δευτζρα ςτον ιςτότοπο τθσ
ΛΑΕΔ. Η προςζλευςθ κα ξεκινάει μιςι ϊρα πριν τθν προβολι
και τα μζλθ κα εξυπθρετοφνται, self-service, από τθ Βεράντα
ΕΛΑΙΑ.

ΣΕΣΑΡΣΗ 30/5
BOULEVARD (Η λεωφόροσ των ονείρων) – OteVillageCinema– 21:00

Κατηγορία:ΔΡΑΜΑ(2014)
υντελεςτέσ : Robin Williams, Roberto Aguire, Kathy Baker
κηνοιέτησ :DitoMontiel
Τπόιεςη : Ο Nolan Mack είναιεξιντα. Παντρεμζνοσ με τθν Joy, μια
γοθτευτικι και ζξυπνθ γυναίκα, φίλο με τον Winston, ζναν λαμπρό
κακθγθτι λογοτεχνίασ και με καλι φιμθ ςτθν τράπεηα όπου δουλεφει,
ο Noland οδθγεί ςε μια ιςυχθ και αςταμάτθτθ ηωι. Αλλά είναι ευτυχισ,
όπωσ τον ρωτάει ο ανϊτεροσ του ςτθν τράπεηα ...; Μια νφχτα, κακϊσ ο
ίδιοσ οδθγεί πίςω ςτο ςπίτι, ςχεδόν τρζχει ςε μια ομοφυλόφιλθ πόρνθ.

Λυποφμαςτε για το τι κα μποροφςε να ςυμβεί, ο Nolan ξεκινά μια
ςυνομιλία με τον νεαρό άντρα που ονομάηεται Leo και καταλιγει ςε ζνα
δωμάτιο ξενοδοχείου. Όχι για το πλθρωμζνο φφλο, όπωσ λζει ο Λζων.
τθν πραγματικότθτα, ο γυαλιςμζνοσ γζροσ ερωτεφτθκε τθν
ακατζργαςτθ πόρνθ. Διότι, ζχοντασ γίνει ομοφυλόφιλοσ από τθν θλικία
των δϊδεκα, ο Nolan δεν κατάφερε ποτζ να εκφράςει τον ςεξουαλικό
του προςανατολιςμό και ο Λζον ςυμβαίνει να κρυςταλλϊνει όλα τα
ςυναιςκιματα και τισ επικυμίεσ του. Αλλά είναι ζνα πθδάλιο το ιδανικό
αντικείμενο μιασ ρομαντικισ αγάπθσ; Και ςε ποιο βακμό κα επθρεάςει
τθν παντρεμζνθ ηωι και τθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία του

ΠΑΡΑΚΕΤΗ1/6
ShutterIsland(Toνηςίτωνκαταραμένων) - OteCinema 2 - 22:00

Κατηγορία: ΨυχολογικόΘριλερ (2010)
υντελεςτέσ : Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo
κηνοιέτησ :Martin Scorsese
Τπόιεςη :Σο 1954, δυο αςτυνομικοί καταφκάνουν ςε ζνα
απομονωμζνο νθςί τθσ ανατολικισ ακτισ για να ερευνιςουν τθν
εξαφάνιςθ μιασ αςκενοφσ από μια ψυχιατρικι κλινικι υψίςτθσ
αςφαλείασ. Αρχίηουν να υποψιάηονται ότι κάτι φποπτο ςυμβαίνει ςτο
ίδρυμα, όταν μια ςφοδρι καταιγίδα διακόπτει κάκε επικοινωνία του
νθςιοφ με τον ζξω κόςμο.

ΑΒΒΑΣΟ 2/6

LοvePunch (Σο κόλπο τησ ζωθσ μασ)-OteVillageCinema-21:00

Κατθγορία : Ρομαντικι Κομεντί
υντελεςτζσ : Pierce Brosnan, Emma Thompson, Timothy Spall
κθνοκζτθσ : JoelHopkins
Τπόκεςθ : Tα μελλοντικά πλάνα του Ρίτςαρντ (Πιρσ
Μπρόςναν), ενόσ διαηευγμζνου μεςιλικα, για μία ξζγνοιαςτθ
ηωι ωσ ςυνταξιοφχοσ, διακόπτονται απότομα όταν
ανακαλφπτει ότι θ εταιρία του, τθν οποία ποφλθςε, ζχει
πτωχεφςει, και οι ςυντάξεισ του και των πρϊθν υπαλλιλων του
ζχουν εξαφανιςτεί! Αποφαςίηει τότε να ςτρατολογιςει τθν
πρϊθν ςφηυγό του, Κζιτ (Ζμμα Σόμςον) και μαηί με ζνα φιλικό
τουσ ηευγάρι κατευκφνονται ςτθν Γαλλία για να ξεςκεπάςουν
τον απατεϊνα επιχειρθματία που ευκφνεται για τθν κλοπι των
χρθμάτων. Πριν ακόμθ το καταλάβουν, ο Ρίτςαρντ και θ Κζιτ
κα μπλεχτοφν ςε ζνα κεότρελο κυνθγθτό, γεμάτο ίντριγκεσ,
κλοπζσ κοςμθμάτων και απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ,
διατρζχοντασ πάντα τον "κίνδυνο" να… ανακερμάνουν τθ
ςχζςθ τουσ!

