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ATHENS
Η Λίνα
Νικολακοπούλου
γράφει
για τα 40 χρόνια
του ΖΟΟΜ
σελ. 24

Χαλάνδρι City
Ένα παζλ με χίλια κομμάτια
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ.28

Γίνε κι εσύ πατριώτης. Μπορείς. Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 14 Νέο πράσινο στην Πεντέλη Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 22

gay&lesbian

G&L οδηγός
Cafés/bars
Blue Train

Kων/πόλεως 84, Γκάζι Γέλιο
και ποτάκια με την τρελοπαρέα ή κουβεντούλα με τον
κολλητό, στο πρώτο γκέι
μπαρ που άνοιξε πορτοπαράθυρα στο δρόμο.

Βar/club
Big
Φαλαισίας 12 & Iερά Oδός
67, Γκάζι Για τους άντρες-

αρκούδους και όσους τους
λατρεύουν. Aνοιχτά κάθε
μέρα εκτός Δευτέρας.
www.bigbar.gr
ΓρανΑζι

Λεμπέση 20 & Kαλλιρρόης,

Mακρυγιάννη Tο παλαιότε-

ρο γκέι μπαρ της πόλης. Για
εγγυημένο κέφι σε παρεΐστικη ατμόσφαιρα.Striptease show το Σ/Κ.
Fou Club

σεξουαλικής τοποθέτησης.
Kazarma

Kων/πόλεως 84, 1ος όρ. Bαρ-

βάτη γκέι διασκέδαση στις
επάλξεις του γκέι στρατώνα
της πόλης με mixed μουσική.

Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι

Δυνατή και περήφανη ελληνική διασκέδαση με μουσικές
που ξεσηκώνουν. Παρασκευές και Σάββατα drag shows
και wet live show. Kάθε Tρίτη
καραόκε.
HELLO
Κωνσταντινουπόλεως 8,
Γκάζι Ο Χρήστος, ιδιοκτήτης
του Big Bar, σε συνεργασία
με την εμπειρία του Ηλία
Ντερτινή δημιούργησαν
ένα disco bar με μουσικές
από τα 60s, τα 70s και τα
80s που σε προδιαθέτουν
να χορέψεις ανεξαρτήτως
σωματικής, ηλικιακής και

Λamda
Λεμπέση 15, Mακρυγιάννη,
www.lamdaclub.gr Kλασικό

στις προτιμήσεις, ένα από
τα παλιότερα γκέι μπαρ, με
ανάμεικτες μουσικές. Στον
κάτω όροφο dark room.
MYBAR
Κακουργιοδικείο 6, Ψυρρή

Απρόσμενα πάρτι που μένουν αξέχαστα.
Noiz
Kων/πόλεως 70, Γκάζι, www.
noizclub.gr Tο σούπερ στέκι

γυναικών, ανοιχτό κάθε
μέρα. Mε ξένη και ελληνική
μουσική, καταπληκτικός
χώρος για γυναίκες που
αγαπούν γυναίκες.
Sodade

Tριπτολέμου 10, Γκάζι Στερ-

νομαχίες στο ασφυκτικά
γεμάτο και κεφάτο γκέι
κλαμπ, που σφραγίζει μια
βραδιά έξω. Mε δύο stage
mainstream και electronica,
είναι απαραίτητος σταθμός
για δυνατή διασκέδαση.
S-cape Army Academy

M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι

Super-sized γκέι κλαμπ, που
φέρνει την απόδραση στην
γκέι διασκέδαση. Mουσικά
κινείται σε mainstream
μονοπάτια με διακλαδώσεις
προς τα ελληνικά.

Βιβλιοπωλείο
ΠολΥχρωμοΣ ΠλανΗτηΣ
Aντωνιάδου 6 & Πατησίων, 210 8826.600, www.
colourfulplanet.com Tο μο-

ναδικό γκέι βιβλιοπωλείο της
χώρας, με μεγάλη ποικιλία
τίτλων, ελληνικών και ξένων.

Βίντεοκλαμπ Sex Shops
THE SENSES.X
Αναγνωστοπούλου 22,
Κολωνάκι, 210 3637.710 Μια

ενοικίαση και πώληση. Ιδιωτικές καμπίνες προβολών.
Καθημερινά 12.00-22.00.

Erotic shows

ερωτική boutique υψηλής
αισθητικής, που θα δώσει
μια παιχνιδιάρικη νότα στην
ερωτική σας ζωή! Διαλέξτε
πικάντικα αξεσουάρ και
βοηθήματα μέσα από μια
τεράστια γκάμα και απελευθερώστε τη φαντασία
σας κάνοντας παιχνίδια με
το σύντροφό σας. Ανοιχτά
ώρες καταστημάτων.

ΚΙΝΚΥ ΟΠΕΡΑ

PASSION SEX STORE

ALEXANDER SAUNA

Άγγελου Μεταξά 41 (1ος
όρ.), Γλυφάδα, 210 8900.838

Μεγ. Αλεξάνδρου 134 &
Ιερά Οδός (στάση μετρό
Κεραμεικός), 210 6980.282,
693 6959134, www.
alexandersauna.gr

Με δύο χρόνια παρουσίας
στο χώρο των ερωτικών
καταστημάτων, σου βάζει
ιδέες και σου προσφέρει τα
πάντα για τον έρωτα και όχι
μόνο. Δώρα για το σύντροφό
σου, τον ευατό σου και τους
φίλους σου, όπως σέξι εσώρουχα, αξεσουάρ και παιχνίδια προσεκτικά διαλεγμένα
από ανανεωμένες συλλογές,
σε προσιτές τιμές.
EmporioVideo
Σωκράτους 39, 1ος όρ., Ομόνοια / Πατησίων 24, 1ος όρ.,
Ομόνοια/ Κηφισού 100, είσοδος ΚΤΕΛ, 1ος όρ./ Φυλής
100, πλ. Βικτωρίας, ισόγειο/
Γούναρη 39, Πειραιάς 1ος όρ.

Eroxxx DVD Sex Shop
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια

Νέος ξεχωριστός χώρος. Για
πρώτη φορά τα καλύτερα
ερωτικά DVD στις καλύτερες
τιμές. Απολαύστε την ταινία
της απολύτου αρεσκείας σας
σε ατομικές καμπίνες DVD.
Καθημερινά 10.00-22.00,
Σάβ. 10.00-20.00, Κυρ.
12.00-20.00.
DVDLAND
Πανεπιστημίου 65, 2ος όρ.

Απεριόριστη ποικιλία ερωτικών DVD για εβδομαδιαία

Λεωφ. Συγγρού 154, 210
9588.880 Οι συντελεστές

του club υπόσχονται νύχτες
που όμοιές τους δεν θα έχει
ξαναζήσει η Αθήνα και θεάματα στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών clubs.

Σάουνες

Το αυθεντικό Cruising Spa
Fun στην καρδιά της διασκέδασης στο Γκάζι αποτελεί
τον ιδανικό προορισμό για
κάθε επισκέπτη. Ένας μοντέρνος και νεανικός χώρος
που συνδυάζει χαλάρωση,
διασκέδαση και πολλές
γνωριμίες, όπου θεματικές
ημέρες, parties & events σας
περιμένουν να τα απολαύσετε. Cruising Spa Fun: Κυριακή 16.00-3.00. Partners’
day: Δευτέρα (είσοδος 2
ατόμων € 22 ) 19.00-3.00.
Bears’ day: Τρίτη 19.00-3.00.
Underwear Day: Τετάρτη,
dresscode underwear &
swimsuit. Mix & Match
day: Πέμπτη 19.00-3.00.
Explosive night: Παρασκευή
19.00-8.00. Infernal night:
Σάββατο 16.00-8.00. Happy
Hour Κυριακή & Σάββατο
από 16.00 έως 17.00 με
είσοδο € 10. Γενική είσοδος
€ 15, Young Club (18-25
χρόνων) € 9.

Sex Clubs
FC.UK
Κελεού 3, Γκάζι, www.fc-uk.
gr Αυθεντικό dark room
με προβολές hardcore gay
ταινιών και πριβέ καμπίνες
με οθόνες και καθρέφτες.
Και special parties κάθε
μήνα όπως τα Underwear
& Fisting.

Hotels
X-DREAM
Μαιζώνος 6, 210 5243.011-2

Ημιδιαμονή από € 23, διανυκτέρευση από € 60. www.
xdream.gr. Όλα τα δωμάτια
έχουν κλιματισμό, τηλεόραση και ποικιλία από dvd, ενώ
υπάρχει και η δυνατότητα
εκπλήξεων σε γενέθλια.

Θεσσαλονίκη
Bar
Eli - Ela
Λ. Βύρωνος 5, Διαγώνιος,
2310 270.233 Ανοιχτό καθημερινά, γεμίζει από γυναίκες
και άντρες. www.myspace.
com/elielabar

Bar Me

Αγίου Μηνά 3 Το επισκέπτονται και τα δύο φύλα
καθημερινά μετά τις 21.00,
πλην Δευτέρας και Τρίτης
που είναι κλειστό.

Club
Enola Club
Βαλαωρίτου 19 (2oς όροφος)

Με άντρες, κυρίως, θαμώνες, ανοίγει κάθε μέρα μετά
τις 22.00. www.enola.gr

Βίντεοκλαμπ Sex Shops
Bluevision
Αφροδίτης 6, Βαρδάρης Ένας
πραγματικός πολυχώρος διασκέδασης, ανοιχτός από τις
12 το πρωί έως τις 2.00.
Videorama DVD
Gay Club
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη,
Θεσσαλονίκη Από τις καλύ-

τερες συλλογές ερωτικών
DVD. Καθημερινά νέα θέματα
ακυκλοφόρητα. Ατομικές
καμπίνες. Καθημερινά 14.0022.00. ●
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Του Λύο Καλοβυρνά

sharon thomas, man with palette, 2006, παραχωρηση teverina fine art, cortona

ΑΘΗΝΑ

Athens Pride

Σ

τις 6 Φεβρουαρίου, επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά το Κοκτέιλ & Δημοπρασία υπέρ του Athens Pride από την γκαλερί The
Breeder. Είκοσι δύο καλλιτέχνες δώρισαν αφιλοκερδώς σημαντικά
έργα τους, τα οποία θα δημοπρατηθούν και τα έσοδα θα διατεθούν για τη
διοργάνωση του φετινού Φεστιβάλ Υπερηφάνειας. Περισσότερα την άλλη
βδομάδα και στο www.athenspride.eu/afap.
Λεσβίες στον Βορρά Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου, στις 17.00, η Λεσβιακή Ομάδα
Αθήνας (www.loa.gr) ανεβαίνει Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει τα έντυπά της:
την «Νταλίκα» και τις «Πολλαπλές αναγνώσεις του πηγαδιού της μοναξιάς». Στο
βιβλιοπωλείο Πυξίδα (Πατριάρχου Ιωακείμ 2).
Με την ευκαιρία να πω ότι έχει ξεκινήσει και στη Θεσσαλονίκη προσπάθεια
να συσταθεί μια λεσβιακή ομάδα από γυναίκες «που θέλουμε να σπάσουμε
τη σιωπή μας, να πολεμήσουμε τη μοναξιά μας, να επικοινωνήσουμε, να
δημιουργήσουμε και να συνεργαστούμε με όλες τις γυναίκες που νιώθουν
την ανάγκη να μοιραστούν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους με εμπιστοσύνη, βοήθεια και αλληλοστήριξη» (lesviakiomadathess@gmail.com).
Μόνο να χαιρόμαστε μπορούμε με τέτοιες πρωτοβουλίες, που μας βγάζουν από τα σπίτια μας και την αυτοαναφορικότητά μας. Στην ομάδα συζητήσεων για γκέι άντρες που έκανε το «10%» το φθινόπωρο που πέρασε, οι 13
άντρες που συμμετείχαν ανέφεραν το πόσο τους βοήθησε να γνωρίσουν και
άλλους γκέι σε ένα πλαίσιο που να μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, βιώματα, ανησυχίες, να γελάσουν με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που
μας στενεύουν, αλλά και φυσικά να γνωριστούν και να φτιάξουν παρέες.
Αύριο Παρασκευή 29/01 το sex-club fcuk (www.fc-uk.gr) φέρνει το μέγα
σεξπιρικό ηθοποιό Albert Victor, ο οποίος έχει αναγάγει σε τέχνη τις προσπάθειες ν’ αφήσει εγκύους άλλους άντρες. Θα δώσει ένα leather kinky bear
σόου, καθαρά για επιστημονικούς σκοπούς εννοείται. Το ανάλογο dress code
δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά ευπρόσδεκτο για την περίσταση. Καλεσμένοι
όλοι οι φανατικοί, leather, military, bear και φυσικά επιστήμονες.
Αν νομίζετε ότι η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, έχετε δίκιο. Γι’ αυτό και
το mybar κάνει pyjama party, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Δεν ξέρω ακριβώς
τι έχει στο μυαλό του ο Τόνυ (ή μάλλον έχω, αλλά δεν γίνεται να το γράψω
εδώ), πάντως πάρτε και μια οδοντόβουρτσα μαζί, για καλό και για κακό, και
πείτε του κατοικίδιού σας ότι θ’ αργήσετε να γυρίσετε.
Επιτέλους δημιουργήθηκε ένας διαδικτυακός χώρος αλληλοϋποστήριξης
και συζήτησης για τρανς άτομα. Το QueerTrans (http://queertrans.espiv.
net/) είναι ένας χώρος όπου «μιλάμε ανοιχτά για τα φύλα, τα σώματα και
τις επιθυμίες μας» με διάφορες πληροφορίες για ζητήματα του φύλου, της
σεξουαλικότητας και της διαφορετικότητας. Σε ένα τόσο παρεξηγημένο
πεδίο, με άπειρες προκαταλήψεις και παρανοήσεις, οι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενοι επιτέλους θα έχουν ένα απροκατάληπτο σημείο διαδικτυακής
συνάντησης και ενημέρωσης.
Η Alexander Sauna ετοιμάζει ένα σεξαθώνιο τριήμερο πάρτι 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, φέρνοντας φρέσκο φρέσκο από τη Βραζιλία έναν παίδαρο για να
σας δείξει τα τουριστικά θέλγητρα του Ρίο. Περισσότερα την άλλη εβδομάδα. ●

Δώρο free pass
Η Alexander Sauna συμπληρώνει
3 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει
με ένα 3ήμερο Birthday party στις 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου. Η ATHENS VOICE εξασφάλισε για πέντε
(5) αναγνώστες της από ένα 3ήμερο free pass αξίας
€ 30 το καθένα για το πάρτι. Αν θέλεις κι εσύ ένα,
στείλε σε SMS: AVCLUB (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 2/2 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με
sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στην είσοδο.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

