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Θα το έχετε προσέξει, πως οι τοίχοι της Αθήνας έχουν γεμίσει με το σύνθη-
μα «βασανίζομαι…». Ο τύπος ή η τύπισσα που το γράφει επιμένει εδώ και 
χρόνια. Με αποτέλεσμα μετά από καμιά διετία άλλος/η να αρχίσει να γρά-
φει νέα εκδοχή του συνθήματος: «αυνανίζομαι…». Έχουμε δει και το «μα-

λακίζομαι…», αν δε κάνουμε λάθος, στη Μάνης στα Εξάρχεια. Ε, η παρούσα στήλη εί-
ναι αφιερωμένη στο γλυκό βάσανο του γυναικείου αυνανισμού. 

Κατ’ αρχάς, να ορίσουμε το πεδίο του αντικειμένου συζήτησης. ΠΟΙΟΣ αυνανισμός; 
Όταν χρησιμοποιείται η λέξη «μαλακία», «αυνανίζομαι», «μαλακίζομαι» αυτό που εν-
νοείται είναι ο ανδρικός αυνανισμός. Για να είναι γυναικείος, πρέπει να τον ονοματί-
σεις συγκεκριμένα. Ειδάλλως, χάνεται ανάμεσα στις γραμμές, βαθειά μέσα στα χρό-
νια της καταπίεσης της γυναικείας σεξουαλικότητας. Χάνεται γιατί είναι θαμμένη η γυ-
ναικεία απόλαυση. Και άμα η απόλαυση είναι κλεισμένη μέσα σε ένα κουτί, μετά δεν 
υπάρχουν και οι λέξεις για να την περιγράψουμε. Να, ας πούμε, σε αυτό το κείμενο πό-
σοι διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν για να μιλήσουμε για το δικό μας αυνανισμό; Ελάχι-
στοι! Ενώ για τον ανδρικό: τον παίζω, τραβάω μαλακία, τράβηξα μια, τράβηξα μια πα-
χιά, τον έχω κάνει λάστιχο/σφεντόνα, σοβατίζω, ρίξε ένα γρόθο και πολλά άλλα ευπρε-
πή κοσμήματα που δε γνωρίζουμε, καθ’ότι εκτός του κοινωνικού μας κύκλου (μια μι-
κρή έρευνα την κάναμε). 

Η αποσιώπηση του γυναικείου αυνανισμού συμβαίνει για πολύ χειροπιαστούς λό-
γους. Κατ’ αρχάς, ο αυνανισμός είναι δήλωση αυτονομίας, δείχνει αμφισβήτηση της 
επιβολής της ανδρικής επιθυμίας ως προτεραιότητα και είναι ένδειξη αυτοπεποίθη-
σης. Ο γυναικείος αυνανισμός είναι απειλητικός και γι’ αυτό πρέπει να «παταχθεί». Για-
τί ο αυνανισμός είναι κάτι που κάνουμε αποκλειστικά για την δική μας απόλαυση. Δε 
το κάνουμε για τον άντρα, παύουμε να παίζουμε το ρόλο μας στο σόου «πρέπει να τον 
ανάψω». Η γυναικεία επιθυμία στέκεται ανεξάρτητη, πραγματώνεται χωρίς να κρίνεται 
από τη ματιά του άλλου, καταρρίπτει το μύθο που θέλει την καύλα να εμφανίζεται και 
να ολοκληρώνεται με την ανάγκη ενός άντρα, είναι αφιερωμένη στο ξεκλείδωμα του 
σώματος με τους όρους που θέλουμε και ακριβώς όπως το θέλουμε. Είναι και ένας τό-
πος ξεκούρασης, μακριά από το άγχος να εξηγήσουμε, να διεκδικήσουμε, να οριοθε-
τήσουμε στο σεξ. Είναι ένας τρόπος να εκπαιδευτούμε στον οργασμό που πριν νομίζα-
με ότι δε μπορούμε να έχουμε και να μάθουμε για το αιδοίο μας. 

Κατά δεύτερον, εμείς οι γυναίκες δεν έχουμε κοινωνικοποιηθεί με αναφορές στον 
αυνανισμό, ούτε μαλακιζόμαστε παρέα, όπως κάνουν τα αγόρια (ωραία θα ‘ταν). Οι 
μανάδες δε μας μίλησαν ποτέ για αυτό, όπως οι πατεράδες μαθητεύουν τους γιούς 
τους (στη μαλακία αλλά και τα μπουρδέλα). Οι μανάδες μας ίσως να μη μας μίλησαν, 
γιατί κι αυτές δεν έχουν και τόσο καλή σχέση με την απόλαυση. Επομένως, εκπαιδευ-
τήκαμε να νομίζουμε ότι το «αυτό» ή δεν γίνεται καθόλου ή, αν το κάνουμε, πρέπει να 
το κρύβουμε. Επιπλέον σπάνια οι φίλες μιλάμε για αυτό μεταξύ μας. Ούτε λόγος για το 
εάν το κάνουμε, πού, πώς και κάθε πότε! Οι σχέσεις μεταξύ των γυναικών είναι κατα-
κερματισμένες και διαμεσολαβημένες με αποτέλεσμα τέτοιες συζητήσεις να ανήκουν 
στη σφαίρα του άβολου. Οι υποτιθέμενες προχώ συμβουλές στο Cosmopolitan αντι-
καθιστούν τις σχέσεις και δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι «όλα είναι στο τραπέζι», 
«όλα τα συζητάμε». Ενώ στην πραγματικότητα, όλη αυτή η βουή σεξουαλικών εγχειρι-
δίων κρύβει από πίσω της τη σιωπή μεταξύ των γυναικών, την αντρική απόλαυση ως 
κριτήριο και τον περιορισμό στην ιδιωτική σφαίρα.

Όλα αυτά έχουν κόστος. Γιατί όταν δεν έχεις βρει έναν τρόπο να ικανοποιείς την 
εαυτή σου, πώς να εξηγήσεις στο/η σύντροφο τι θέλεις; Κι έτσι επικρατεί η αβεβαιό-
τητα και η ανασφάλεια για το πώς θέλουμε να κάνουμε σεξ, επειδή δεν είμαστε και σί-
γουρες πώς να το απολαύσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα το μυστικιστικό (στις γυναίκες) ή 
το ενστικτώδες/πιο φυσικό (στους άντρες) γύρω από τον αυνανισμό. Η ικανότητα να 
απολαμβάνουμε είναι όπως κάθε ικανότητα: μπορείς να τη μάθεις. Το ότι μας έχει στε-
ρηθεί αυτή η εκπαίδευση, συνεπάγεται ότι χάνουμε την ικανότητά μας για αυτήν την 
πρωταρχική σεξουαλική έκφραση, και άρα δε μας αναγνωρίζουν κοινωνικά ως δρώ-
ντα σεξουαλικά όντα, δίχως ντροπή. 

Ο αυνανισμός είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε το σώμα μας, να γνωρίσουμε το 
αιδοίο, τα «κουμπιά» μας και να τα εξετάσουμε σε ασφαλή χώρο το δικό μας ιδιαίτερο 
τρόπο. Δεν είναι ένας τρόπος να ερεθίζουμε τους άντρες, όπως μας τσαμπουνάνε συ-
νέχεια. Μερικές φορές είναι βέβαια πολύ ερεθιστικό να το κάνεις μπροστά σε άλλον/η, 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεξ. Γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό: «Αφού κάνα-
με σεξ, τι το χρειάζεσαι τώρα»; (Θα σου έλεγα γιατί το χρειάζομαι αλλά τέλος πάντων!) 
Ή ότι ο αυνανισμός είναι «υποκατάστατο» για το σεξ. Καθόλου δεν είναι έτσι. Η σεξου-
αλική σχέση με το σώμα μας είναι ξέχωρη σχέση από αυτή του σεξ με άλλον/η. Είναι 
εκεί για να χαλαρώσουμε, για όταν είμαστε άρρωστοι, για να μάθουμε, για όταν είμα-
στε λυπημένες, για όταν δεν έχουμε όρεξη να εξηγούμε, για την πλάκα μας, για παιχνί-
δι στο σεξ, για όταν δε μας ικανοποιούν, γιατί έτσι. 

το σώμα μας πεδίο μάχης        

Από τη μια εμείς, οι γυναίκες και τα σώματά μας, με την κατακερματισμένη μας γνώση σε σχέση με 
αυτά, τη μοναξιά και το άγχος που αυτή προκαλεί και από την άλλη όλοι όσοι έχουν, ή θεωρούν πως 
έχουν, προνόμια πάνω μας, με πρώτο-πρώτο το ιατρικό σύμπλεγμα.
Μιλώντας συλλογικά και από γυναικεία σκοπιά, ξανανοίγουμε μια συζήτηση με βάση τις κοινές μας 
εμπειρίες γύρω από τα σώματά μας. Προσπαθούμε να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας μπροστά 
στη μοναξιά και το άγχος που μας γεννά το κλίμα τρομοκρατίας και παντοδυναμίας της ιατρικής 
επιστήμης που ενσαρκώνετε στις πρακτικές και τις διαγνώσεις του γυναικολόγου, ώστε, τουλάχι-
στον, να στεκόμαστε μπροστά τους με αξιοπρέπεια.

«Ήμουν 23 και ήμασταν στο τηλέφωνο όταν άρχισε να μου λέει αυτή την ιστορία 
– ζεστή, λίγες λέξεις, πολλές εικόνες, πολλές σιωπές. Δε το είχα ξανακάνει το 

μόνη μου. Σε αυτή την ηλικία τα είχα πια παρατήσει. Άρχισα να τρίβομαι με τον 
εκνευρισμό σιγά-τώρα-μην-έρθω-και-μέσω-καλαμπάκας. Άσε που μόνη μου ρε 

γαμώτη ποτέ δε τα καταφέρνω. Όμως αυτά που μου περιέγραφε ήταν από τα 
πιο πετυχημένα, δεν έχω παράπονο. Τρίψε, τρίψε, άρχισα κάτι να καταλαβαίνω- 
φοβήθηκα. Τ’ ειν΄ τούτο; Έχασα την συγκέντρωσή μου (απαραίτητο συστατικό 

για την υλοποίηση του ποθητού στόχου), απλά και μόνο γιατί αγχώθηκα που 
άρχισα να αισθάνομαι ηδονή όταν ακουμπούσα τον εαυτό μου. Προσπάθησα 

να ξανακάνω φόκους, να μη σκέφτομαι το ρυθμό, να ακούω μόνο τη φωνή του, 
να χαλαρώσω τα δάχτυλά μου και ό,τι γίνει. Μετά από λίγο έγινε. Ήρθα με το δικό 

μου, ολόδικό μου χέρι! Ήταν τόση η ταραχή και η χαρά μου που πάλι άρχισα να 
σκέφτομαι ότι δε θα το καταφέρω μόνη μου χωρίς να μου λένε μια ιστορία. Αλλά 

‘practice makes perfect’ που λένε και οι άγγλοι.»

Φτου κακά
«Γυναίκα χωρίς άντρα

ψάρι χωρίς ποδήλατο»


