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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 έ χουν, 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 ενσαρκώνεται στις πρακτικές και τις 
διαγνώσεις του γυναικολόγου, ώστε τουλάχιστον, να 

στεκόμαστε μπροστά τους με αξιοπρέπεια.

ο
ι παρατηρητικές αναγνώστριες της στήλης “Το σώμα μας πεδίο μάχης” 
θα έχετε προσέξει πως τα θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε αφο-
ρούν τον ιατρικό σεξισμό σήμερα και ως εκ τούτου μας είναι σχεδόν α-
δύνατον να μην χύσουμε τη χολή μας σε κάθε κείμενο. Ο συνήθης στό-

χος είναι ο γυναικολόγος, ο οποίος ως γνήσιος εκπρόσωπος της ιατρικής επιστήμης 
που ειδικεύεται στο γυναικείο σώμα, αξίζει ειδικής μνείας. Δεύτερος στόχος, το Υ-
πουργείο Υγείας και οι πολιτικές δημόσιας υγείας του, που όσο πλησιάζουμε στον 
πάτο της κοινωνικής πυραμίδας τόσο περισσότερο γίνονται πολιτικές δημόσιας τά-
ξης. Μέχρι στιγμής η χολή ρέει από τα στυλό μας σταθερά. Σε αυτό το τεύχος όμως 
δε θα χύσουμε χολή, αλλά ιδρώτα και… κολπικά υγρά! Θέλοντας να καταλάβουμε 
πώς το επιστημονικό οικοδόμημα έχει επηρεάσει τη σεξουαλικότητά μας, συζητή-
σαμε μεταξύ μας, διαβάσαμε τις προγόνισσες μας και σας μεταφέρουμε μέρος  των 
συζητήσεων της ομάδας εδώ. Με λίγα λόγια, θα προσπαθήσουμε να πούμε μια σύ-
ντομη ιστορία για τη διαγραφή της γυναικείας ηδονής από την ατζέντα του σεξ, τι ε-
ξυπηρετεί αυτή και πώς οι γυναίκες των κινημάτων του ‘60 και του ‘70 επανανοημα-
τοδότησαν τη γυναικεία σεξουαλικότητα και απόλαυση προς όφελός τους. 

Ο οργασμός για τους άντρες είναι υποχρεωτικός, στάνταρ, δεδομένος- θα λέ-
γαμε... ευκολάκι. Όμως ο οργασμός για τις γυναίκες θεωρείται προαιρετικός, πο-
λύπλοκος, μυστηριώδης, δύσκολος. Αυτή η διαφορά είναι μια διαφορά κοινωνι-
κή και πολιτική, όχι ανατομική ή επιστημονική. Είναι αυτή ακριβώς η διαφορά 
που έχει τραφεί από τον μύθο της “γυναικείας ψυχρότητας”, τον μύθο του κολπι-
κού οργασμού και μας τοποθετεί στο κρεβάτι σε παθητικό ρόλο. Οι μύθοι αυτοί 
λένε ότι οι γυναίκες έχουν πρόβλημα να έρθουν σε οργασμό επειδή έχουν ψυχο-
λογικό ζήτημα και έτσι δεν είναι σε θέση να ευχαριστηθούν τη διείσδυση. Είπα-
με ότι η διαφορά στην πρόσληψη του αντρικού και του γυναικείου οργασμού εί-
ναι κοινωνική, γιατί είναι σαφές ότι τίποτα το σκοτεινό και περίπλοκο δεν υπάρ-
χει στην γυναικεία ανατομία και απόλαυση, αν κανείς βέβαια ενδιαφέρεται στοι-
χειωδώς να τη γνωρίσει. Κάτι που προφανώς δε συμβαίνει, και έτσι καταλήγου-
με να πλέουμε στα υποτιθέμενα σκοτάδια του αιδοίου. Αυτό συμβαίνει επειδή το 
κρεβάτι δεν είναι ένα πεδίο που ξαφνικά ο άλλος θα ενδιαφερθεί για την καλοζω-
ϊα μας, παρότι ταυτόχρονα στα υπόλοιπα πεδία της ζωής μας υποτιμά. Η έμφυλη 
κοινωνική καταπίεση εκτός της κρεβατοκάμαρας επικοινωνεί με την κρεβατοκά-
μαρα. Με άλλα λόγια, η ηδονή μας στο σεξ είναι υποτιμημένη γιατί και κοινωνι-
κά είμαστε υποτιμημένες. Εάν κοινωνικά θεωρούμαστε οι πλέον κατάλληλες για 
όλες τις κακόμισθες ή άμισθες σκατοδουλειές, εάν η κοινωνική μας αξία αναγνω-
ρίζεται μόνο στην αναπαραγωγή, εάν θεωρούμαστε κτήμα του άντρα, είναι απο-
λύτως λογικό κατά τη διάρκεια του σεξ να ερχόμαστε αντιμέτωπες με τις ανάλο-
γες συμπεριφορές. 

Το λέμε αυτό με έμφαση, γιατί μετά τα 90's έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι το 
σεξ είναι ελεύθερο, με σπασμένα τα δεσμά της μονογαμίας, με λιγότερη ντροπή. 
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Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Όποια κάνει σεξ με άντρες το γνωρίζει καλά. 
Μπορεί πλέον να είναι αποδεκτή η εναλλαγή ερωτικών συντρόφων όταν βρισκό-
μαστε εκτός σχέσης, να έχουμε πολλές σεξουαλικές εμπειρίες με διαφορετικούς 
άντρες και να γίνονται πιο ανοιχτά οι συζητήσεις για το σεξ, αλλά η έλλειψη ποιό-
τητας στο σεξ, η ανεκπλήρωτη ηδονή, η μόνιμη άγνοια των ερωτικών συντρόφων 
μας παραμένουν πεισματικά. Η γυναικεία απόλαυση, ακόμη και μετά το γυναικείο 
κίνημα που την έβαλε ως προτεραιότητα, δεν είναι καθόλου δεδομένη. Για την α-
κρίβεια, σχεδόν δεν είναι επιθυμητή καθώς οι παρτενέρ μας συχνά φαίνεται να 
μην προσπαθούν για αυτή. Η κατάσταση αυτή έχει τις ρίζες της βαθιά μέσα στο 
χρόνο και είναι δύσκολο να ξεριζωθεί. Ίσως αν καταλάβουμε πού βρίσκονται αυ-
τές οι ρίζες να αισθανθούμε λιγότερο αδύναμες στο κρεβάτι και περισσότερο ε-
νεργητικές στη διεκδίκηση της απόλαυσής μας.

ςύντομη ιστορία του delete της γυναικείας απόλαυσης
Η εξαφάνιση των γεννητικών οργάνων της γυναίκας από τα ανατομικά βιβλία, την 
ιατρική γνώση και την κυρίαρχη αντίληψη, έχει ουσιαστικά ενοχοποιήσει την γυ-
ναικεία ανατομία και πειθαρχήσει την γυναικεία απόλαυση στην αντρική οπτική. 
Ο ιστορικός Τόμας Λακέρ ήταν από τους πρώτους ακαδημαϊκούς που στοιχειοθέ-
τησαν την σταδιακή αυτή εξαφάνιση. Αναφέρει: “Ανακάλυψα αρκετά νωρίς ότι η 
εξαφάνιση της γυναικείας απόλαυσης από τα ιατρικά κατάστιχα έλαβε χώρα την 
ίδια περίοδο που το γυναικείο σώμα σταμάτησε να γίνεται αντιληπτό  ως μία μει-
ονεκτική εκδοχή του αντρικού σώματος (μοντέλο του “ενός-φύλου”), αλλά ως το 
ακριβώς αντίθετό του”. Ο Λακέρ αναφέρεται εδώ στο γεγονός ότι το γυναικείο 
σώμα από τη ρωμαϊκή εποχή (όπου επικράτησε το ιατρικό παράδειγμα του Γα-
ληνού) μέχρι και το 1800, γινόταν αντιληπτό ως αντίστροφο του αντρικού, με μια 
ευθεία αναλογία ανάμεσα στο πέος και την κλειτορίδα, αλλά και άλλων στοιχείων 
του ανθρώπινου σώματος. Σταδιακά, από το 1800 και μετά, η κλειτορίδα άρχισε 
να λείπει από τα ανατομικά βιβλία, ενώ ο οργασμός δεν υπήρχε ως λειτουργία της 
γυναικείας σεξουαλικής ζωής. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την περίοδο της Α-
ναγέννησης, όταν ο επιστημονικός κλάδος της ανατομίας του σώματος αναπτυσ-
σόταν, η κλειτορίδα αποτελούσε βασικό όργανο στην απεικόνιση του σώματος 
και μέχρι και τον 17ο αιώνα η γυναικεία εκσπερμάτιση αποτελούσε διαδεδομένη 
σεξουαλική λειτουργία. Από τα μέσα του 1800 όμως, όταν οι γυναικολόγοι έκα-
ναν τις πρώτες προσπάθειες εδραίωσής τους στο ιατρικο στερέωμα1, ταυτόχρο-
να με την παθολογικοποίηση της περιόδου και της εγκυμοσύνης, η κλειτορίδα έ-
γινε ένα μικρό σημείο στίξης στους ανατομικούς χάρτες και συνδέθηκε με το ου-
ρολογικο σύστημα, ενώ ο οργασμός θεωρήθηκε ότι προκαλούσε τρέλα στις γυ-
ναίκες. Μέχρι και το 1950 η κλειτορίδα είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης. Κα-
ταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθος της «παρεξήγησης»!

πόσο καύλα είναι να 
γύρω από 

τη γυναικεία ηδονή 

Mύθοι 
ϗ

καταρρίπτονται



25

ό μύθος της ψυχρότητας 
Ο μύθος της γυναικείας ψυχρότητας έχει τις ρίζες του στον αυστριακό πατέρα της 
ψυχανάλυσης Φρόυντ. Ήταν αυτός που κατάφερε ένα καθοριστικό χτύπημα στην 
παρουσία και την αξία της κλειτορίδας, οι επιπτώσεις του οποίου μας ακολουθούν 
μέχρι και σήμερα. Το πρόβλημα της ψυχρότητας προέκυψε από την ιδέα ότι η γυ-
ναίκα υποφέρει από ζήλια για την έλλειψη πέους, η οποία κάνει τη γυναίκα ψυχρή 
και ανταγωνιστική απέναντι στον άντρα. Επίσης, οι γυναίκες που φτάνουν σε οργα-
σμό μόνο από την διέγερση της κλειτορίδας και όχι από τον κόλπο, μέσω της διείσ-
δυσης, θεωρούνται ψυχρές καθώς ο Φρόυντ είχε ιεραρχήσει τον κλειτοριδικό ορ-
γασμό ως “εφηβικό” και άρα κατώτερο από τον “τέλειο” κολπικό οργασμό. Η μισο-
γύνικη αυτή θεωρία οδήγησε όχι μόνο τους γιατρούς να κάνουν χειρουργικές επεμ-
βάσεις για την μείωση της απόστασης μεταξύ της κλειτορίδας και του κόλπου ή την 
σμίκρυνση των εσωτερικών χειλιών, αλλά και εκατομμύρια γυναίκες να θεωρούν 
ότι είναι άρρωστες εάν δεν έχουν κολπικό οργασμό. Φυσικά, εάν το καλοσκεφτεί 
καμία, η ψυχρότητα δεν ήταν άλλο πράγμα παρά μια σαφής άρνηση της γυναίκας 
να παρέχει σεξουαλικές υπηρεσίες μέσα στο γάμο. Ήταν μια δήλωση απουσίας κατ’ 
ευθείαν μέσα στα μούτρα του άντρα, η οποία κραύγαζε “δεν θα σου κάνω το χατί-
ρι”. Αυτή η (μη) απόκριση στο σεξ έχει αλλάξει σήμερα προς την ακριβώς αντίθετη 
κατεύθυνση: συνέχεια πρέπει να δείχνουμε ευχαριστημένες, ότι είμαστε σε έκστα-
ση- όταν βασικά δεν είμαστε. Η απαίτηση να επιβεβαιωθεί ο άντρας έχει μπει σήμε-
ρα σε ένα νέο πλαίσιο, τέτοιο που να ταιριάζει στην υπερσεξουαλικοποιημένη κοι-
νωνία που ζούμε, όπου το σεξ είναι παντού, αλλά η γυναικεία απόλαυση είναι ακό-
μη στο περιθώριο.

ό μύθος του κολπικού οργασμού
Το ψέμα για τη γυναικεία ψυχρότητα πάει χέρι-χέρι με ένα παράγωγό της το οποίο 
μας ακολουθεί μέχρι και σήμερα: το ψέμα ότι υπάρχει κολπικός οργασμός! Δε το 
λέμε για να ακουστούμε ριζοσπάστριες ή έξυπνες. Κάποιες από εμάς πιστεύαμε ότι 
υπάρχει κανονικά και κάποιες άλλες ότι είμαστε ανώριμες που έχουμε μόνο κλειτο-
ριδικό οργασμό. Αλλά μετά το διάβασμα και τη συζήτηση που ρίξαμε καταλάβαμε 
ότι πρόκειται στην καλύτερη για σύγχυση, στη χειρότερη για απάτη… 

Τα δεδομένα που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κολπικός οργασμός είναι πολ-
λά. Πρώτα και κύρια, η εμπειρία μας στο σεξ μας λέει ότι καυλώνουμε με την τρι-
βή της κλειτορίδας. Αυτό το ξέρουν και οι άντρες παρόλο που κάνουν τις πάπιες: 
αλλιώς γιατί διεγείρουν την κλειτορίδα πριν τη διείσδυση κατά τη διάρκεια των 
λεγομενων “προκαταρκτικών2”; Άλλο στοιχείο που συνηγορεί κατά του κολπικού 
οργασμού είναι ότι, ανατομικά μιλώντας, η περιοχή δεν έχει πολλά νεύρα, γι’ αυτό 
και οι γυναίκες πολλές φορές δε χρειάζονται τοπική αναισθησία για τις χειρουρ-
γικές επεμβάσεις στο εσωτερικό του κόλπου3. Ο Κίνσευ4 συγκεκριμένα έγραψε: 
“Όπως όλες οι εσωτερικές σωματικές κατασκευές, ο κόλπος είναι εφοδιασμένος 
με λίγα σχετικά όργανα αφής. Αυτή η χαρακτηριστική διαμόρφωση του εσωτερι-
κού του κόλπου τον κάνει να μοιάζει με τον πρωκτό ή οποιοδήποτε άλλο μέρος 
του πεπτικού σωλήνα”. Αντίθετα, όπως θα δούμε και αναλυτικά παρακάτω, η κλει-
τορίδα, είναι εφοδιασμένη με στυτικό ιστό και πολλές νευρικές απολήξεις, όπως 
ακριβώς η βάλανος του πέους. Και δεν έχει καμιά άλλη λειτουργία εκτός από την 
σεξουαλική απόλαυση. Ο κόλπος έχει όμως πολύ δευτερεύοντα ρόλο να παίξει 
στην παραγωγή απόλαυσης (ενώ έχει πρωτεύοντα στην αναπαραγωγή): εκκρίνει 
υγρά που διευκολύνουν την τριβή της κλειτορίδας και παρέχει πρόσβαση στον 
προστατικό αδένα (σπογγώδης ιστός γύρω από την ουρήθρα μας) που όταν διο-
γκωθεί κατάλληλα μπορεί να καταλήξει στη γυναικεία εκσπερμάτιση (το λεγόμε-
νο G-spot). Ουσιαστικά, η ηδονή που νιώθουμε με τη διείσδυση είναι η πίεση των 
στοιχείων του κλειτοριδικού συστήματος (που θα εξηγήσουμε παρακάτω) γύρω 
από την είσοδο του κόπλου.

Ο μύθος του κολπικού οργασμού υπάρχει για συγκεκριμένους λόγους και οδηγεί 
σε μια ειδική καταπίεση για τις γυναίκες. Συντηρείται από το προφανές συμφέρον 
του άντρα, που είναι να ικανοποιήσει την σεξουαλική του επιθυμία μέσω της τριβής 
του πέους σε ένα μέρος όπου υπάρχει λίπανση. Τι καλύτερο μέρος από τον κόλπο 
λοιπόν; Ως προέκταση, όλες οι υπόλοιπες σεξουαλικές πράξεις θεωρούνται κατώ-

Διάγραμμα 2- 
τα αόρατα μέρη 
της κλειτορίδας

Διάγραμμα 1- 
τα ορατά μέρη 
της κλειτορίδας 

Διάγραμμα 3- ο μηχανισμός για τη γυναικεία εκσπερμάτιση
Ο προστατικός αδένας των γυναικών βρίσκεται ουσιαστικά γύρω από την ουρήθρα 
μας. Είναι ένα σπογγώδες σώμα που το πιάνει καμία εάν κάνει την χειρονομία του “έλα 
εδώ” μέσα στον κόλπο, όπως στο διάγραμμα εδώ. Ο ερεθισμός του αδένα με γρήγορες 
και δυνατές κινήσεις κάνει το σπογγώδες αυτό σώμα να φουσκώσει, πράγμα που το 
αισθάνεται καμιά στα δάχτυλά της. Με πολύ χαλάρωση και ένα ικανό χέρι βγαίνει από 
την ουρήθρα μας το προστατικό υγρό που, σαν το σπέρμα, κολλάει. Η αίσθηση ότι θα 
κατουρήσουμε κατά τη διάρκεια του σεξ, συχνά προκύπτει από τον ερεθισμό αυτής της 
περιοχής. Δεν είναι λοιπόν ώρα για τουαλέτα κορίτσια, οπότε... work it!
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τερες της διείσδυσης: ονομάζονται “προκαταρκτικά”, ονομάζονται “φετίχ”, γίνο-
νται σε περιορισμένο βαθμό κατά τη διάρκεια του σεξ. Ο άντρας έτσι καταφέρ-
νει μια ιδιότυπη υπεροχή πάνω στη γυναίκα μέσω της επιβολής ότι η μόνη απο-
δεκτή ηδονή είναι η δική του, και ότι όλες οι πρακτικές εξυπηρετούν την ολοκλή-
ρωσή του ως ικανού εραστή. Βέβαια, και οι γυναίκες έχουμε πιστέψει το μύθο αυ-
τόν, είτε γιατί δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το κέντρο του οργασμού μας, 
είτε γιατί ενσωματώνουμε τόσο καλά τη “σωστή σεξουαλική συμπεριφορά” που 
στο τέλος την πιστεύουμε. Ο υλικός κόσμος κάνει φτερά μπροστά στην αυτοπε-
ποίθηση του αρσενικού! Υπάρχει τέλος και άλλος ένας λόγος που ο μύθος αυτός 
συμφέρει. Εάν ο κλειτοριδικος οργασμός εδραιωνόταν ως γεγονός και κέρδιζε έ-
δαφος στις έμφυλες σχέσεις, θα ήταν απειλητικός για την ετεροφυλοφιλία, γιατί 
η απόλαυση για τις γυναίκες θα ερχόταν ανεξαρτήτως του φύλου του σεξουαλι-
κού τους παρτενέρ. Έτσι, θα τρανταζόταν σοβαρά το σύστημα οργάνωσης που 
θεωρεί την ετεροφυλοφιλία “φυσική” και μονόδρομο, και θα αποκαλυπτόταν ότι 
αποτελεί μια εξαναγκαστική επιλογή. Ο εξαναγκασμός αυτός έχει δημιουργηθεί 
γιατί εξασφαλίζει προνομιακή και αποκλειστική πρόσβαση και εξουσία των α-
ντρών πάνω στις γυναίκες. Η ετεροφυλοφιλία δηλαδή συνεισφέρει με τον τρόπο 
της στην καταπίεση και την εξάρτηση των γυναικών, σε επίπεδο τόσο συναισθη-
ματικό, όσο και οικονομικό μέσα από τον θεσμό της οικογένειας.

Ένας άλλος (κλειτοριδικός) οργασμός είναι εφικτός
Το γυναικείο κίνημα των δεκαετιών του ‘60 και του ‘70, διαχωρίζοντας το σεξ 
από την αναπαραγωγή, ουσιαστικά αμφισβήτησε την μητρότητα ως τη μόνη 
κοινωνική αξία που αποδίδεται στη γυναίκα και ταυτόχρονα έβαλε στο προ-
σκήνιο την απόλαυση. Κάνοντάς το αυτό όμως προέκυψε το ζήτημα ότι εμείς οι 
ίδιες οι γυναίκες δεν γνωρίζουμε το σώμα μας και τις δυνατότητές του. Ότι δη-
λαδή έχουμε μάθει να αισθανόμαστε το σώμα μας μέσα από το αντρικό βλέμ-
μα, το αντρικό χέρι και την ευχαρίστηση του πέους. Μάλιστα, τόσο πολύ έχουμε 
ενσωματώσει τις σεξουαλικές ανάγκες των αντρών που συχνά καταλήγουμε να 
προσποιούμαστε οργασμό ή απόλαυση υπό την πίεση της επιβεβαίωσης του 
άντρα ως καλού εραστή, και άρα την επιβεβαίωση της αρρενωπότητας. Μιας 
αρρενωπότητας που επιβάλλεται και ταυτόχρονα διεκδικεί και την ανάγκη της 
για ψυχολογική υποστήριξη! Οι γυναίκες τη δεκαετία του ‘70 τα είπαν αυτά γιατί 
έκαναν κατά εκατοντάδες αυτοεξέταση μόνες τους ή με άλλες και συζητούσαν 
συλλογικά σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν ανταγωνιστική γυναικεία συνεί-
δηση. Όχι μόνο το κατάφεραν, αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα η ιατρική κοινότη-
τα και οι κοινωνιολόγοι  επηρεάστηκαν και ένα νέο σώμα ιδεών γύρω από το 

1 Για μια πιο αναλυτική ιστορία της γέννησης του επαγγέλματος του γυναικολόγου 
διαβάστε στο τεύχος 14 το άρθρο “Γυναικολόγοι vs Γυναίκες: Μια ιστορική μάχη που δεν 
έχει τελειώσει”.
2 Ο όρος “προκαταρκτικά” δέχτηκε κριτική από το γυναικείο κίνημα που τον θεωρούσε 
πεοκεντρικό και αναγνώριση της σεξουαλικής πράξης μόνο ως διείσδυση. Καλά τα 
έλεγαν οι αδερφές μας!
3  Anne Koedt, Ο μύθος του κολπικού οργασμού, 1970
4 Ο Κίνσευ ήταν ένας ζωολόγος και σεξολόγος που έγραψε το 1953 το βιβλίο 
“Σεξουαλική συμπεριφορά του ανθρώπινου θηλυκού” όπου ισχυριζόταν διάφορα 
τρελά για την εποχή του: ότι οι γυναίκες είναι πολύ σεξουαλικά όντα, αμφισβητούσε 
την πρωτοκαθεδρία του κολπικού οργασμού και είπε ότι το 10% του αμερικανικού 
πληθυσμού είναι ομοφυλόφιλο.

γυναικείο σώμα και την απόλαυση άρχισε να παρουσιάζεται. Η πρώτη ξεκάθα-
ρη αναφορά στην κλειτορίδα ως “σύστημα” περιφερειακό του κόλπου έγινε το 
1966 από το ζευγάρι σεξολόγων Masters και Johnsons, οι οποίοι είπαν ότι εντο-
πίζουν μια “οργασμική πλατφόρμα” στο ένα τρίτο του εξωτερικού τμήματος του 
κόλπου. Το πιο μεγάλο όμως άλμα προς μια φεμινιστική ανατομία το έκανε η φε-
μινίστρια ψυχίατρος Mary Jane Jeffrey το 1972 στο βιβλίο της “Η φύση και η εξέ-
λιξη της γυναικείας σεξουαλικότητας”. Εκεί υποστήριξε ότι η κλειτορίδα είναι ένα 
εκτεταμένο και δυνατό σύστημα οργάνων ικανό για οργασμό. Μάλιστα τεκμηρί-
ωσε ότι η δυνατότητα του συστήματος αυτού να παράγει ηδονή είναι μεγαλύτε-
ρη από αυτή των αντρών για τρεις λόγους. Πρώτον, επειδή η γυναικεία λεκάνη και 
τα γεννητικά όργανα δέχονται περισσότερο αίμα. Δεύτερον, επειδή οι γυναίκες έ-
χουμε δυνατότερους μύες στο εσωτερικό της λεκάνης και τρίτον, επειδή οι γυναί-
κες μπορούμε για άγνωστο ακόμη λόγο, να βιώσουμε πολλαπλούς οργασμούς. 

Ήταν πάνω σε αυτή την προσέγγιση που βασίστηκε και η πρώτη εκτεταμένη 
και ανατομικά σωστή περιγραφή της κλειτορίδας που ανέπτυξαν οι γυναίκες της 
Ομοσπονδίας Φεμινιστικών Γυναικείων Κέντρων Υγείας (FFWHC - Federation of 
Feminist Women’s Health Centers) το 1975. Η απεικόνιση έγινε από γυναίκες που 
δεν ήταν γιατροί, μετά από την παρατήρηση δεκάδων αιδοίων με ή χωρίς κολ-
ποσκόπιο. Οι γυναίκες εντόπισαν 18 στοιχεία στο κλειτοριδικό σύστημα, κάποια 
ορατά, κάποια άλλα όχι. Στα παρακάτω σκίτσα (δημοσιευμένα επίσης και στον 
πρακτικό οδηγό για την αυτοεξέταση “BirdWatching” στο τεύχος 8) φαίνονται ξε-
κάθαρα όλα αυτά τα μέρη του «εργοστασίου απόλαυσης», όπως το έλεγαν οι γυ-
ναίκες τότε. Όταν απολαμβάνουμε και αιματώνεται η περιοχή, όλα αυτά τα στοι-
χεία συμμετέχουν για να έρθουμε στο απόγειο της ηδονής. Ο οργασμός είναι ου-
σιαστικά η προσπάθεια των μυών μας μέσω των συσπάσεων να αποσυμφορή-
σουν τα όργανα από την υπερβολική αιμάτωση. Δε ξέρουμε για εσάς, αλλά εμείς 
πάντως δεν το γνωρίζαμε! 

Αυτό που έχει σημασία να κρατήσουμε από την προσπάθεια αυτή του γυναι-
κείου κινήματος δεν είναι τόσο οι ανατομικές λεπτομέρειες. Μεγαλύτερη σημα-
σία έχει να κατανοήσουμε ότι για να αλλάξει το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του 
σεξ, χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική αντίληψη για τη θέση της γυναίκας σήμε-
ρα. Για να καταλάβουμε το σεξ, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε την κοινωνία στην 
οποία ζούμε και η οποία το παράγει. Οι γυναίκες τότε δεν “κοιτούσαν τα μουνιά 
τους σε κύκλο”, όπως τις κατηγορούν, λες και αυτό από μόνο του να ήταν λίγο. Εί-
παν ότι δεν υπάρχει ιδιωτικό, ότι το προσωπικό είναι πολιτικό, και αυτό το έκαναν 
για να καταρρίψουν τη μοναξιά στην οποία τις είχε καταδικάσει το οικιακό ιδεώ-
δες. Ασφυκτιούσαν μέσα στον κοινωνικό τους ρόλο, αλλά επειδή ερμήνευσαν το 
πώς και γιατί αυτός κατασκευάζεται, μπόρεσαν να φτιάξουν ένα νέο χάρτη για τη 
γυναικεία σεξουαλικότητα. Γιατί κάθε χάρτης έχει από πίσω αυτόν που τραβάει τις 
γραμμές και λέει τη δική του ιστορία. 
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Το 3ο σεμινάριο της μιγάδας 
με θέμα HPV: o ιός που τόσο 

αγάπησαν οι υπουργοί υγείας & 
οι φαρμακοβιομηχανίες έγινε 
τον περασμένο Μάρτιο με τη 

συμμετοχή προσκεκλημένων 
φίλων και αναγνωστριών του 

περιοδικού. Εκθέσαμε ένα 
σύντομο ιστορικό της αυθαίρετης 

επιστημονικής σύνδεσης του 
ιού των κονδυλωμάτων με 
τον καρκίνο του τραχήλου. 

Συζητήσαμε τις εμπειρίες μας 
στο θέμα και σιχτιρίσαμε με τους 

γιατρούς και τους συντρόφους 
που ρίχνουν πάνω μας (για άλλη 

μια φορά) την αποκλειστική 
ευθύνη. Ήταν μια ζεστή, γυναικεία  

συνάντηση και μην ξεχνάτε: 
όποια θέλει να συμμετέχει, μας 

στέλνει ένα μέιλ. Το επόμενο 
σεμινάριο έχει θέμα τη γυναικεία 
σεξουαλικότητα και θα γίνει στις 

αρχές Ιούλη.


