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Από τον Γαληνό μέχρι και τον Freud, από τις χρυσές εποχές της σεξουαλι-
κής απελευθέρωσης μέχρι και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, 
οι κυρίαρχοι λόγοι που αρθρώθηκαν και αρθρώνονται για τη γυναικεία 
σεξουαλικότητα επιβάλλουν συγκεκριμένους λόγους και πρακτικές για 

το γυναικείο σώμα. Τα προτάγματα των γυναικείων κινημάτων για αποσύνδεση του 
σεξ από την αναπαραγωγή και η αμφισβήτηση της κυρίαρχης ετεροκανονικότητας, 
επηρέασαν τις σχέσεις των γυναικών και με τους άντρες και με τα σώματά τους. Επί-
σης, αποδέσμευσαν σε μεγάλο βαθμό τις γυναίκες, όχι μόνο από την σεξουαλική κα-
ταπίεση αλλά και από την πολιτική και κοινωνική μοναξιά. Στο σημερινό σεξουαλι-
κό πεδίο η αφομοίωση των αιτημάτων της σεξουαλικής απελευθέρωσης των γυναι-
κών χρησιμοποιήθηκε εκ νέου στη δημόσια σφαίρα, προτάσσοντας την ολοένα και 
πιο πομπώδη και δημόσια έκθεση σεξουαλικών πρακτικών και λόγων. Οι εμπορικές 
τσόντες, τα περιοδικά, η διαφήμιση, το web porn εκπαιδεύουν άντρες και γυναίκες 
σε ένα νέο σεξουαλικό τοπίο, το οποίο καλούνται να μιμηθούν αμφότεροι. Οι άντρες 
πρέπει να είναι απόλυτα αρσενικά, επιβλητικοί, κυρίαρχοι του σεξουαλικού παιχνιδι-
ού, οι γυναίκες πρέπει να είναι παθητικές και ταυτόχρονα kinky, να δείχνουν μονίμως 
ότι το απολαμβάνουν, να είναι έτοιμες για όλα, αλλά, κυρίως, να μην είναι “ψυχρές”.

Ο όρος γυναικεία “ψυχρότητα” εφευρέθηκε από την επιστήμη της σεξολογίας, για 
να περιγράψει την ανικανότητα των γυναικών να έρθουν σε οργασμό ακολουθώντας 
τους ρυθμούς της αντρικής σεξουαλικής ικανοποίησης, δηλαδή της διείσδυσης. Τις 
πρόσφατες δεκαετίες που αρθρώθηκαν από τον κυρίαρχο επιστημονικό λόγο προ-
σεγγίσεις για τη γυναικεία σεξουαλικότητα, η πορνική βιομηχανία εξελισσόταν με 
γοργούς ρυθμούς, σαν συμπληρωματική επιτέλεση και ολοκλήρωση των κυρίαρ-
χων αυτών λόγων. Η πορνοποιημένη εικόνα της γυναίκας που πλάσαρε η βιομηχα-
νία του σεξ σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής ήρθε να δώσει λύσεις στη γυναι-
κεία “ψυχρότητα”. Οι κώδικες της πορνικής βιομηχανίας και διασκέδασης ενσωμα-
τώθηκαν από μια μεγάλη μερίδα σεξουαλικών συντρόφων δομώντας και οριοθετώ-
ντας τη γυναικεία σεξουαλικότητα, υποβαθμίζοντας την στη χρηστική θέση της ικα-
νοποίησης της αρσενικής φαντασίωσης. Η θέση αυτή φέρει σωματικό και ψυχολογι-
κό φορτίο. Αφενός, εμείς οι γυναίκες πρέπει να πειθαρχήσουμε στα πρότυπα εκείνα, 
αφετέρου, όλη αυτή η μεταμόρφωση και αφομοίωση μας αποπροσωποποιεί και μας 
απομακρύνει, όχι μόνο από τον σύντροφό μας, αλλά κυρίως, από το σώμα μας  και τις 
εαυτές μας. Η πορνική αυτή επιτέλεση της σεξουαλικότητάς μας συμβαίνει υπό τη δι-

‘’Όποτε μια γυναίκα είναι ανίκανη να φτάσει σε οργασμό κατά τη συνουσία, και 

με βάση βέβαια ότι ο σύζυγός της είναι ικανός ερωτικός σύντροφος, και προτιμά 

κλειτοριδική διέγερση από κάθε άλλη μορφή σεξουαλικής δραστηριότητας, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι πάσχει από ψυχρότητα και χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια’’. 
Frank S. Caprio

αρκή επίβλεψη της ανδρικής ματιάς. Το πώς θα στηθούμε στο sex, το πώς θα ντυθού-
με, το πώς θα μιλήσουμε, ακόμα και, προσποιηθούμε, πρέπει να υπακούν στα πρότυ-
πα εκείνα που υπάρχουν στις εικόνες και μνήμες των περισσότερων αντρών από τα 
πρώτα χρόνια της σεξουαλικής τους εκπαίδευσης. 

Τα αυξημένα αντανακλαστικά των γυναικών στην αποδοχή (ή μη) της ανδρικής επι-
τήρησης έχουν καλλιεργηθεί γόνιμα μέσα στον κοινωνικό ιστό. Το διαρκές βλέμμα 
των γιατρών, των διαφημιστών, της οικογένειας πάνω στα σώματά μας παγίδευσε τη 
γυναικεία σεξουαλικότητα σε συγκεκριμένες ποιότητες και πρακτικές. Ο κλειτοριδικός 
οργασμός, που στο πλαίσιο του γυναικείου κινήματος σηματοδότησε την άρνηση του 
αναπαραγωγικού ρόλου του σεξ, μπήκε στο στόχαστρο των γιατρών και των συμβού-
λων των περιοδικών μόδας. Εγχειρίδια για το πώς θα φτάσεις σε οργασμό, ποιές είναι 
οι σωστές στάσεις για να βρεις το g spot, ποιοί είναι οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι για 
να έρθεις σε διέγερση (εσύ ή ο σύντροφος τελικά;) κόβουν και ράβουν το γυναικείο 
οργασμό στα μέτρα τους και αποκτούν πρόσβαση στο σώμα μας, ιατρικοποιώντας το 
και εκπαιδεύοντάς το σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Η εκπαίδευση αυτή του κορ-
μιού μας έχει αποδέκτες και τους άντρες: πρέπει να είναι ικανοί εραστές, να μην στα-
ματούν ποτέ να προσφέρουν ικανοποίηση, να μη σταματούν ποτέ να ικανοποιούνται, 
πόσο μάλλον εάν... η χρήση προφυλακτικού τους “αποτρέπει” από την απόλαυση! 

Μέσα στις συνθήκες αυτές το ενδεχόμενο απόλαυσης του σεξ δεν ελαχιστοποιείται; 
Είναι καταπιεστικό να πρέπει μονίμως να φροντίζεις εσύ για την σεξουαλική ασφά-
λεια, να ακολουθείς βήμα βήμα τις συμβουλές “ειδικών” για να έχεις οργασμό και να 
ανακαλύπτεις το σώμα σου μέσα από τα μάτια των άλλων. Είναι καταπιεστικό να εκ-
παιδεύεις τους άλλους στα τερτίπια της καύλας, να αναμένεται από σένα να ανταπο-
κριθείς στις ποιότητες και τους κώδικες μιας γλώσσας που σε εκθέτει μονίμως στην 
κριτική και στο ενδεχόμενο απόρριψης. Πόσες γυναίκες δεν φρικάρουμε διαβάζοντας 
σεξουαλικά εγχειρίδια, υποβαθμίζοντας, τελικά, τη σεξουαλική μας αυτοπεποίθηση; 
Πόσες δεν τρομοκρατούμαστε με τους γυναικολόγους και τις αυθαίρετες και μισο-
γύνικες επικρίσεις τους; Οι λόγοι, οι αναλύσεις και οι συμβουλές περί κλειτοριδικού 
ή κολπικού οργασμού, g spot ή γυναικείας εκσπερμάτισης εντάσσονται στα πρότυπα 
της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας, η οποία θέτει το σώμα μας έξω από την αυ-
τοδιάθεσή μας και τη γνώση μας γι’ αυτό. Αυτό που ονομάστηκε γυναικεία “ψυχρότη-
τα” είναι, στην ουσία, οι αρνήσεις των γυναικών στο να πειθαρχήσουν σε αυτά που τις 
κατακερμάτιζαν σαν προσωπικότητες και κοινωνικά υποκείμενα και έτσι “ψυχράθη-
καν” με τους άντρες και τις εαυτές τους. 

Η ανασφάλεια των γυναικών στο σεξ είναι ζήτημα πολιτικό, είναι το απαύγασμα της 
πατριαρχικής κουλτούρας. Τα σεξουαλικά εγχειρίδια του κυρίαρχου λόγου, όχι μόνο 
δεν λύνουν το πρόβλημα, αφού δεν μας οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλα-
δή, την απόλαυση, αλλά συμβάλουν στη διαιώνιση του πολιτισμού που μας καταπιέ-
ζει. Δεν υπάρχουν σωστά και λάθη. Υπάρχει η βαθύτερη ανθρώπινη επικοινωνία των 
σωμάτων και η ισότιμη απόλαυση του σεξ και η διεκδίκησή της είναι για εμάς ένα πε-
δίο μάχης. 

Από τη μια εμείς, οι γυναίκες και τα σώματά μας, με την κατακερματισμένη μας γνώ-

ση 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 ιατρι-

κό σύμπλεγμα.

Μιλώντας συλλογικά και από γυναικεία σκοπιά, ξαναανοίγουμε μια συζήτηση με βάση 

τις κοινές μας εμπειρίες γύρω από τα σώματά μας. Προσπαθούμε να χτίσουμε την αυ-

τοπεποίθησή μας μπροστά στη μοναξιά και το άγχος που μας γεννά το κλίμα τρομοκρα-

τίας και παντοδυναμίας της ιατρικής επιστήμης που ενσαρκώνετε στις πρακτικές και 

τις διαγνώσεις του γυναικολόγου, ώστε, τουλάχιστον, να στεκόμαστε μπροστά τους με 

αξιοπρέπεια.

Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι...



��

Ντάξ’ χαλάρωσε, ποτέ δε βάζω
Να είσαι τώρα άπειρη και στο κρεβάτι με τύπο που έχεις 

δει δύο φορές. Λίγο life on the edge, λίγο κακή συνταγή 

και τέτοια, ε και να σου που ο λεβέντης «προχωράει» χωρίς 

ειδοποίηση χωρίς προφυλακτικό! Ξύπνιος ο μάγκας όμως, σου 

λέει, παρθένα αυτή, τι με νοιάζει. Ακούστηκαν διάφορα «τι 

κάνεις ρε μαλάκα;!» «πας καλά, δε ρωτάς;» στα οποία ως 

απάντηση προσγειώθηκε το «νταξ, χαλάρωσε, ποτέ δε βάζω». 

Φτου σου ρε παιδί μου και δεν το είχα σκεφτεί αυτό ως λύση! 

Τώρα σίγουρα με καθησύχασες… Σίγουρα ο πρώτος που με 

είδε μετά από σένα δεν ήταν η γυναικολόγος μου… Σίγουρα 

δε θα σε κράξω σε καμία φεμινιστική έκδοση!

bd
Και μιας και μιλάμε για την απόλαυση μας στο σεξ (ώ, τι σκάνδαλο!) ας πούμε και δυο λόγια 
για ένα από τα αυτοκόλλητα που κυκλοφορήσαμε (βλ. φωτό).
Η αλήθεια είναι, πως το αυτοκόλλητο αυτό ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, πράγμα που 
εμείς πάντα το θεωρούμε δείκτη επιτυχίας. Υπήρξαν άλλοι που δεν το θεώρησαν “σοβαρό” 
και μερικοί που δήθεν δεν καταλάβαιναν τι θέλαμε να πούμε.
Καταρχάς αυτό το αυτοκόλλητο δεν βγήκε επειδή νομίζουμε πως η αιδοιολειχία δεν συμ-
βαίνει ποτέ και πουθενά. Αντιθέτως, αυτό που θελήσαμε να αναδείξουμε είναι η αδιαφορία 
για τη γυναικεία απόλαυση που κυριαρχεί στο πεδίο των ερωτικών σχέσεων. 
Μέσα από την εμπειρία μας ως γυναίκες, γνωρίζουμε πως σε αυτή την κοινωνία, το πώς ευ-
χαριστιόμαστε ή έχουμε οργασμό δεν μετριέται με βάση τα θέλω μας στο σεξ, αλλά με βάση 
την κυρίαρχη άποψη γύρω από το θέμα  Έτσι οποιαδήποτε σεξουαλική πρακτική δεν έχει 
άμεση σχέση με την ανδρική διέγερση και ευχαρίστηση (όπως η αιδοιολειχία), θεωρείται 
στην καλύτερη δευτερεύουσα, αν όχι περιττή, ακόμα κι αν είναι για εμάς επιθυμητή.
Ακόμα γνωρίζουμε, πως οι περισσότεροι άντρες δεν είναι συμμετοχικοί στο σεξ. Αυτό δεν 
σημαίνει μόνο πως δεν προσπαθούν και πολύ για τη δική μας ευχαρίστηση κατά τη διάρ-
κεια της πράξης. Σημαίνει πολύ περισσότερο πως το βάρος γύρω από τη σεξουαλική επα-
φή πέφτει στις δικές μας πλάτες. Από το πώς θα «καυλώσουμε» τον ερωτικό μας παρτενέρ 
(έτσι κι αλλιώς εμείς δεν χρειάζεται να ερεθιστούμε για να «γίνει η δουλειά»), μέχρι το να 
φροντίσουμε για την αντισύλληψη (που καιρός για απόλαυση;!).
Ε, λοιπόν, όσο κυριαρχεί μια τέτοιου είδους συνθήκη, εμείς παλεύουμε υπερασπιζόμενες 
την απόλαυσή μας και νομίζουμε πως μια μέρα η αιδοιολειχία δεν θα ‘ναι ουτοπία! 

Ω, τι σκάνδαλο!

Πες μου πόσο...;
Δεν έχουμε αγγιχτεί καλά καλά, είμαστε δύο άγνωστα σώματα 

βρε αδερφέ! Περίμενε να δεις πώς λειτουργεί το σύστημα! 

Και πατάει το play κι αρχίζει να παίζει η κασέτα «πες μου 

πόσο σου αρέσει» «πες μου πόσο καυλώνεις» «πες μου πόσο 

κουράστηκες». Ψάχνω κι εγώ να βρω που έχει βάλει τους 

δοσομετρητές της απόλαυσης να τσεκάρω αν είμαι σε καλά 

επίπεδα ή έχω πέσει κάτω από αυτό της ψυχρότητας. Είμαι 

έτοιμη να τον ρωτήσω αλλά σκέφτομαι ότι μπορεί να το 

πάρει και για ειρωνεία. Άσε και δε φαίνεται για τύπος που θα 

χε πρόβλημα να εκμεταλλευτεί τη μυϊκή του υπεροχή. Κάνω 

μόκο λοιπόν και περιμένω να τελειώσει την αντιγραφή της 

τσόντας που έβλεπε το προηγούμενο βράδυ. Είναι αυτό που 

λέμε συμμετοχικότητα στο σεξ…


