
το σώμα μας

πεδίο μαχής

A
υτό το άρθρο δεν είναι ένα άρθρο άποψης. Έχει όμως μια ι-
σχυρή θέση. Αυτή είναι ότι δεν θα εκφράσουμε εδώ μία γνώ-
μη για το θέμα «τσόντες», γιατί αυτό δεν είναι ένα άρθρο για 
το πορνό ως εμπόρευμα. Η εστίασή μας θα είναι η χαρτο-
γράφηση της σχέσης μας με τις τσόντες. Τo να εκφράζαμε 
άποψη για το γιατί ο σημερινός χάρτης μοιάζει όπως μοιά-

ζει και να βγάλουμε συμπεράσματα πολιτικά, θα ήταν εύκολο. Γιατί σε 
ένα κόσμο όπου οι τσόντες είναι τόσο διαδεδομένες και είναι μέσα στη 
ζωή μας, εκτιμούμε ότι τα συμπεράσματα μας οδηγούν σε παγίδες. Πα-
γίδες που σίγουρα δεν μας έχουν στήσει για το καλό μας. Τι εννοούμε; 

Το θέμα μας δεν αφορά την επιλογή «βλέπεις ή δεν βλέπεις τσό-
ντες» ή μια αξιολόγηση των συνηθειών της καθεμιάς. Αφορά τη σχέ-
ση μας μαζί τους. Δηλαδή, την εγγύτητα και την απόσταση που έχου-
με, το πώς τις γνωρίσαμε, σε ποια ιστορική εποχή, σε τι μας έχουν δυ-
σκολέψει ή διευκολύνει, τι σκεφτόμαστε ή νιώθουμε για αυτές. Όλα 
αυτά ορίζονται από κοινωνικά καθορισμένες συνθήκες, δεν είναι δη-
λαδή προσωπικά ζητήματα. Τα συμπεράσματα για το τι σημαίνει να 
βλέπει μια συγκεκριμένη γυναίκα τσόντες και μια άλλη να μη βλέπει 
είναι κατασκευασμένα από τα πριν. Αν κάποια πει ότι δε βλέπει τσό-
ντες, θα πουν ότι έχει καταπιεσμένη σεξουαλικότητα ή ότι είναι καλό 
κορίτσι. Αν κάποια πει ότι βλέπει πολύ, θα της χρεώσουν μια αλλοτρι-
ωμένη σεξουαλικότητα ή ότι τη βρίσκει με την ανδρική οπτική, και 
φυσικά, ότι δεν είναι σωστή φεμινίστρια. Το σχήμα ότι οι τσόντες κά-
νουν την παρατηρήτρια καταπιεσμένη ή χειραφετημένη είναι απλά 
λάθος και εναντίον μας. Καταπιεσμένες μας κάνουν οι κοινωνίες που 
ζούμε και χειραφετημένες ο τρόπος που οργανωνόμαστε σε κοινότη-
τες για να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταπίεση.

Ο τρόπος που είναι καπιταλιστικά και σεξιστικά δομημένη η ελ-
ληνική κοινωνία δεν μας επιτρέπει, όπως είπαμε, να κάνουμε μεγαλό-
στομες ερμηνείες. Επομένως, θα σχολιάσουμε εδώ τις κοινές εμπειρί-
ες, αυτές που διατρέχουν δηλαδή σχεδόν όλες τις συνεντεύξεις. Πρώ-
τον, είναι κοινός τόπος ότι η πρώτη μας επαφή με τις τσόντες μας 
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ήρθε από αγόρια ή άντρες της οικογένειας. Οι τσόντες στην ελληνική 
κοινωνία είναι ένα πεδίο κατεξοχήν αντρικό. Αυτό όμως που ανακα-
λύπτουμε από τις συνεντεύξεις είναι ότι θα ήταν πιο σωστό να πού-
με ότι αναμένεται να είναι αντρικό- δεν είναι μόνο τέτοιο. Είναι εντυ-
πωσιακό το πώς μας έχει επιβληθεί η σιωπή γύρω από το ζήτημα και 
ότι σπάνια ως γυναίκες μιλάμε για τις τσόντες. Όλοι πιστεύουν ότι δεν 
μας αφορούν. Και δεν είναι μόνο επειδή θεωρείται αντρικό το ζήτη-
μα, γιατί όπως φαίνεται και από τις συνεντεύξεις, συχνά δε το συζη-
τάμε επειδή έχουμε (ή πρέπει να έχουμε) φεμινιστικές ενοχές, ή έχου-
με (ή πρέπει να έχουμε) τη ντροπή της βρωμιάς. Δεύτερον, στις συ-
νεντεύξεις φαίνεται ότι οι τσόντες κάνουν την εμφάνισή τους από τα 
90s και μετά. Μπαίνουν στη ζωή όλων, με διάφορους τρόπους, και 
σταδιακά με έναν απενοχοποιημένο τρόπο. Για εμάς όμως τα 90s και 
τα 00s δεν ήταν ένας κόσμος απόλαυσης, αλλά πλοήγηση μέσα σε 
ένα νέο κόσμο που είχε πολλές ιδέες για το πώς πρέπει να κάνουμε 
σεξ και τι πρέπει να μας αρέσει. Για εμάς, στην τελική, το ζήτημα ήταν 
και παραμένει το πώς θα βολευτούμε, πώς θα εκτονωθούμε, πώς θα 
καυλώσουμε μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον σεξουαλι-
κής απόλαυσης. Πρόκειται για έναν άθλο! Έχουμε καταφέρει να προ-
στατεύσουμε, να υπερασπιστούμε και να διατηρήσουμε την λεσβια-
κή, στρέιτ, μπάι καύλα μας μέσα στις πλέον αντίξοες για μας συνθή-
κες (χειροκρότημα). Τρίτον, ένα άλλο κοινό σημείο των συνεντεύξε-
ων είναι η προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε την σωματική αυτή 
επιθυμία μέσα σε ένα περιβάλλον σκληρών καπιταλιστικών αντιφά-
σεων. Η εργασιακή εκμετάλλευση και η υποτίμηση των γυναικών στη 
βιομηχανία του πορνό, αφηγούνται οι συνεντευξιαζόμενες, ότι προ-
καλούν συναισθήματα αμηχανίας, θλίψης, αποστροφής.

Στο άρθρο αυτό παραθέτουμε δέκα μικρές ιστορίες, δικές μας και 
φιλενάδων μας για τη σχέση μας με τις τσόντες . Είτε αυτές αφηγούνται 
μια κοντινή είτε μια μακρινή σχέση με τις τσόντες, όλες έχουν κάτι πολύ 
προσωπικό και ταυτόχρονα βαθιά κοινωνικό να πουν για την γυναικεία 
εμπειρία κατανάλωσης αυτού του εμπορεύματος της καύλας. 

Ο Φοίβος Δεληβοριάς σε ρόλους που κανείς δεν τους είχε φανταστεί.
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ΔΕ μπΟρώ να Δώ ΟΤιΔΗπΟΤΕ (35 χρονών)
Πρώτη φορά είδα τσόντες κάνοντας ζάπινγκ στην τηλεόραση των γονιών μου. Αλλά 
ήξερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τις δω κανονικά τότε. Μετά στο Γυμνάσιο, μέσω 
των φίλων μου, τα αγόρια της παρέας. Οι οποίοι, βέβαια, δεν μιλούσαν για την προ-
σωπική τους εμπειρία. Έλεγαν για τις σούπερ πορνσταρ, τύπου Τζένα Τζέιμσον. Σχο-
λίαζαν τις γυναίκες, αλλά δεν μιλούσαν για τη δική τους εμπειρία ή την πράξη. Δεν 
έλεγαν τι κάνανε όταν τις βλέπανε. Αλλά τώρα που μεγάλωσα σκέφτομαι... ότι αν μι-
λούσαν μεταξύ τους γι’αυτό θα ήταν πολύ σωματικό, ομοερωτικό δηλαδή. Γι’ αυτό 
δε μιλάγανε! Και μάλιστα, θυμάμαι ότι τις συγκρίνανε με εμάς. Όχι επίτηδες, απλά 
σύγκριναν αυτές τις γυναίκες που έβλεπαν στις τσόντες με εμάς τα κορίτσια. Τότε 
μπορεί να έβλεπα ταινίες που ήταν γενικά αποδεκτές ή είχαν οι γονείς μου σε βιντε-
οκασέτες και ερεθιζόμουν με μία συγκεκριμένη σκηνή, όπως το Μαθήματα Πιάνου, 
το Dirty Dancing και τη Γαλάζια Λίμνη. Είχα εντοπίσει τις σκηνές αυτές που επιτε-
λούσαν αυτόν το ρόλο για μένα.

Πιο μεγάλη πια, πρώτη φορά είδα μόνη μου όταν ήμουν φοιτήτρια. Στο σπίτι 
που έπιασα τότε είχα τηλεόραση. Είχα τρομερό ενθουσιασμό που ήμουν μόνη και 
μπορούσα να το δω! Αυτά ήταν πριν το ίντερνετ. Στο ίντερνετ δεν βλέπω. Δεν έχω 
ασχοληθεί να ψάξω για να βρω κάτι που να μου αρέσει. Οπότε τώρα δεν έχω σχέ-
ση με τις τσόντες. Το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι ακόμα και στις υποτίθεται-λι-
γότερο-μέινστριμ, τα περιεχόμενα μετά από κάποιο σημείο μου προκαλούν θλίψη, 
τώρα που είμαι μεγάλη και ξέρω. Πια αναγνωρίζω αυτά τα στούντιο, τα διαμερίσμα-
τα και σκέφτομαι ότι κάποιες είναι εξαναγκασμένες. Ακόμα δηλαδή και στην επα-
φή μου με το youporn που είχα πει στην αρχή οκ, καλή φάση. Αλλά μετά από λίγο 
ήταν εύκολο να αναγνωρίσεις ότι είναι αυτό το σκηνικό. Είναι το πρώτο που μου έρ-
χεται στο μυαλό. Οπότε τώρα βλέπω σεξουαλικές σκηνές σε ταινίες, αυτό κάνω. Κυ-
ρίως πάω κάπου που ξέρω, εκεί που ταυτίζομαι, που βλέπω κάτι του γούστου μου 
-δεν μπορώ να δω οτιδήποτε».

Ειχα αναγΚΗ απΟ πΕρισσΟΤΕρΗ ανώμαλια (33 χρονών)

Στο σπίτι μου δεν είχαμε. Η πρώτη φορά που άκουσα ήταν στο Γυμνάσιο. Θυμάμαι 
να είμαι μπροστά σε παρέες αγοριών και να μιλάνε γι’αυτό και εγώ να σκέφτομαι 
«κάτι βρώμικο λένε εδώ», αλλά δεν είχα καταλάβει και ακριβώς. Σχολίαζαν τα βυζιά 
και τους κώλους και έλεγαν ονόματα των πράξεων που εγώ δεν ήξερα. Μετά θυμά-
μαι να πετυχαίνω τσόντες στο σπίτι μιας φίλης μου που καθόμασταν όλες μαζί στο 
Γυμνάσιο και βλέπαμε γιατί ο μπαμπάς της, που ήταν και λίγο γλοιώδης μαλάκας, 
είχε φιλμνετ. Ήταν κάτι ανάμεσα στο πεθαίνουμε στα γέλια και μαθαίνουμε κάτι και-
νούριο. Θυμάμαι να είναι και άβολα. Γιατί τότε έπαιζε πολύ και αυτή η φάση με τις 
Ρωσίδες. Τη μάνα μου την είχαν πει πολλές φορές «πουτάνα ρωσίδα» στο δρόμο και 
επίσης είχε χτιστεί η εικόνα αυτή της Ρωσίδας από τις αναφορές των αγοριών στο 
σχολείο -δε χρειαζόταν να δω τσόντα για να κάνω τη σύνδεση. Είχα μια διαίσθηση 
ότι κάτι υποτιμητικό παίζει εδώ, ότι δεν είναι υπέρ μου. 

Μετά για χρόνια δεν ασχολήθηκα με τις τσόντες, αυνανιζόμουν χωρίς. Για δική 
μου χρήση άρχισα να βλέπω όταν ήμουν σε μια σχέση που δεν ήμουν καθόλου ικα-
νοποιημένη σεξουαλικά. Και συνέβη επειδή ταυτόχρονα τότε που ήμουν με αυτόν, 
είχα πάει σε ένα φεμινιστικό φεστιβάλ που είχε ένα σεμινάριο για τον αυνανισμό. 
Ήταν σημαντικό αυτό για τη σεξουαλικότητά μου, γιατί απενοχοποιήθηκε ο αυνανι-
σμός και μετά διάβασα πολλά βιβλία. Εμένα αφότου ανακάλυψα το φεμινισμό μου 
παρουσιάστηκε η χρήση του πορνό σαν μια δυνατότητα στον αυνανισμό, γιατί αυ-
τές το ανέφεραν χωρίς ενοχές και χωρίς κατεύθυνση. Με αυτόν που ήμουν τότε είχα 
ανάγκη από μεγαλύτερη ανωμαλία από αυτή που υπήρχε στη σχέση! Έκανα και κάτι 
έρευνες για φεμινιστικά πορνό, αλλα ήταν συνδρομητικά και δεν έβγαλα άκρη. Γενι-
κά, μου φαίνονταν ψυχρά τα δωμάτια, όλο έκανα φαστ φοργουόρντ. Οπότε κατέλη-
γα πάντα στα μέινστριμ πούτσα-κόλπος για να τελειώνω. Βέβαια, δεν ήταν και ικα-
νοποιητικά γιατί είχα και τη σκέψη ότι «τι κάνω τώρα, αυτό είναι πολύ εκμεταλλευ-
τικό». Ο φεμινισμός για μένα ήταν ταυτόχρονα έναρξη της σχέσης μου με τις τσό-
ντες, και μου έβαζε και ένα φρένο. Εκεί δεν είμαστε, άλλωστε; Εγώ αν δεν είχα συ-
ναντήσει το φεμινισμό θα είχα πάντα κριτική. Ακόμη δηλαδή έχω. Αλλά τώρα εί-
μαι πιο συμφιλιωμένη ότι μπορεί να μου προκαλέσει καύλα, τόσο μηχανική όσο και 
στην αφήγηση.

Αυτά που έψαξα σε εκείνη τη φάση της ζωής μου με βοήθησαν, ειδικά τα βίντεο 
για τον αυνανισμό. Και ανακάλυψα διάφορα φετίχ που δεν ήξερα ότι θα μου αρέ-
σουν. Ιδέες για πράγματα που θέλω να κάνω στο κρεβάτι. Είναι η ανάγκη να έχεις 
περιγραφές από πράγματα που σου διεγείρουν τη φαντασία και να αποκτήσεις ένα 
νέα πεδίο στο σεξ με τη σχέση σου. Γιατί οι γυναίκες δεν μαθαίνουμε να διεκδικούμε 
στο κρεβάτι, συνήθως απαντάμε στην καύλα του άλλου -οπότε για μένα ήταν σω-
τήριο που έβαλα εγώ τα περιεχόμενα και τις ιδέες. Αλλά, κακά τα ψέματα, αυτά που 
έχω βρει ότι μου αρέσουν δε τα βρίσκεις εύκολα, πρέπει να ψάξεις πολύ. Και συνή-
θως απλά καταλήγεις να βλέπεις τη στρέιτ μαλακία να τελειώνεις, γιατί είναι 1-2-3. 
Μη πω για τα λεσβιακά που θα μπορούσαν να είναι διεγερτικά, αλλά έχουν κάτι φρι-
χτά σενάρια, γελοία. Πάλι, καλύτερα να δω τα στρέιτ να τελειώνω! Μετά είναι και οι 
αντρικές γκέι τσόντες, που είναι πολύ ωραίες. Δηλαδή αν η όρθια πουτσα δεν ήταν 
τόσο απειλητική για την αυτοδιάθεσή μας, εντάξει, έχει κάτι το πολύ χοτ. Τέλος πά-
ντων, γενικά η αλήθεια είναι ότι δε βλέπω και πολύ. Συνήθως όταν έχω πολλές καύ-
λες ή όταν ανοίγει ο καιρός. Δεν το αναζητώ σε σταθερή βάση, όπως τον αυνανισμό.

αναμΕσα σΤα βιβλια για ΤΗ μαΚρΟνΗσΟ  
ΗΤαν Και Η ΕμμανΟυΕλα (50 χρονών)

Εγώ πρώτη φορά ήρθα σε επαφή στα 13 μου που στη βιβλιοθήκη του παππού μου 
υπήρχε ένα περίεργο βιβλίο που ήταν καλυμμένο με σελίδες από το περιοδικό «Φα-
ντάζιο», για να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Το βιβλίο μέσα ήταν η «Εμμανουέλα». 
Σοφτ πορνό ο παππούς! Δηλαδή ανάμεσα στα βιβλία για τη Μακρόνησο, ήταν και η 
Εμμανουέλα. Εγώ γούσταρα φουλ! Μετά στο Λύκειο με τα αγόρια που κάναμε πα-
ρέα είχαν περιοδικά. Ήμασταν εγώ και άλλες κοπέλες και αγόρια, και βλέπαμε τσο-
ντοπεριοδικά της εποχής. Τώρα 80 μιλάμε ε. Φάση τα είχαν τυλιγμένα με εφημερί-
δες και τα έκριβαν κάτω από το στρώμα. Ήταν πιο ιντριγκαριστικό αυτό με τα πε-
ριοδικά γιατί επειδή δεν υπήρχε κίνηση, ήταν στατικά, και έμπαινες σε άλλη φάση, 
φανταζόσουν σημεία και τέρατα. Μου άρεσε που φαινόταν το μουνί της άλλης και 
τα βυζιά της φάτσα φόρα! Γιατί αυτό δεν υπήρχε στον έξω κόσμο, υπήρχε συντη-
ρητισμός στον έξω κόσμο. Οπότε το ένιωθα πολύ απελευθερωτικό αυτό, ότι έχω κι 
εγώ τέτοιο, και είναι οκ να παρουσιάζεται έτσι. Μετά πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι 
να ξαναδώ κάτι. Αυνανιζόμουν χωρίς πατερίτσες. Δεν υπήρχε και η λογική της πα-
τερίτσας τότε, έπρεπε να τα βρίσκουμε μόνες μας. Πολλή εφευρετικότητα! Δε θέλω 
να ακούγομαι και κωλόγρια, αλλά σε έβαζε σε μια άλλη ερωτική διαδικασία, είχες 
περισσότερη φαντασία. Δε σου ερχόταν κάτι στυλιζαρισμένο, τύπου να ρουφήξω 
την κοιλιά μου για να φαίνομαι πιο ωραία ή να ποζάρω στο κρεβάτι. Ήταν όλα φόρα 
παρτίδα. Δεν κάναμε τις Ναόμι Κάμπελ να πούμε -μετά άρχισαν αυτά. 

Μετά με το ίντερνετ, στα 00s, το βρήκα πολύ συναρπαστικό. Όλα με έφτιαχναν: 
γκέι, λέσβιακό, τρανς. Εμένα με συνάρπαζε το πώς κάνουν σεξ αυτοί που δεν είναι 
στρειτ. Νομίζω ότι οι τσόντες ξεπερνούν το φύλο και τις ερωτικές προτιμήσεις του 
καθενώς. Μπορείς να τη βρεις με ότι να ‘ναι, αν έχεις ερωτική επιθυμία. Επίσης, έ-
βλεπα με γκόμενους μου. Αλλά κατέληγε πάντα σε γέλιο χοντρό. Γιατί αυτοί που παί-
ζουν είναι κατά βάση επαγγελματίες. Αλλιώς είναι το σώμα τους στο σεξ, δεν είναι 
σαν εμένα που έχω να γυμναστώ από το δημοτικό! Οπότε όταν πηγαίναμε να ανα-
παραστήσουμε αυτό που βλέπαμε έπεφτε χοντρό γέλιο. 

Πάντως είχα και ανησυχίες. Ήξερα ότι στις γυναίκες που δούλευαν στις ταινίες 
τους έδιναν ναρκωτικά για να αντέξουν και να αποδώσουν. Αυτό με έκανε να νιώ-
θω ενοχές. Το ένστικτό μου έλεγε ότι θα μπορούσα κι εγώ να είμαι στη θέση τους. 
Μετά έμαθα ότι αυτές οργανώνονται, ότι κάποιες έχουν κατά το δυνατόν τον έλεγχο 
της δουλειάς τους και κάπως αυτό με απενοχοποίησε. Γενικά οι τσόντες με βοήθη-
σαν να τεκμηριώσω μέσα μου ότι είναι κομπλέ να κάνουν οι άνθρωποι ότι γουστά-
ρουν στο κρεβάτι, με οποιοδήποτε φύλο και οποιαδήποτε πρακτική. Από την άλλη, 
με δυσκόλεψαν γιατί από κάποιο σημείο και μετά δυστυχώς άρχισα κι εγώ να ρου-
φάω την κοιλιά μου ή να παίρνω πόζες στο κρεβάτι. Ή αντί να πάω να πηδηχτώ αυ-
θορμήτως με το βρακί στυλ γιαγιάς που με βολεύει, να ψάχνω να βρω το βρακί με 
τις δαντέλες που μπάζει από τις χίλιες μπάντες.

το σώμα μας πεδίο μαχής
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Και γιαΤι ΔΕν Ειναι ΟΚ ΔΗλαΔΗ να βλΕπΕισ ΤσΟνΤΕσ  
αν Εισαι γυναιΚα; (27 χρονών)

Δε γίνεται να μη σε προβληματίζει αυτό το θέμα αν είσαι φεμινίστρια. Και πάντα έ-
νιωθα μια αμηχανία να μιλήσω γι αυτό. Σκεφτόμουν «μήπως δηλαδή δείχνει κάτι 
για μένα ότι γουστάρω να βλέπω τσόντες;» Δηλαδή ακόμη και με τις πιο κοντινές 
μου φίλες δεν το συζητάμε αυτό, είναι σα να μην υπάρχει. Ενώ τα αγόρια μιλάνε. Τέ-
λος πάντων, εγώ πρώτη φορά είδα μια βιντεοκασέτα του πατέρα μου, στο Γυμνά-
σιο. Θυμάμαι κάτι φάσεις που έλειπαν όλοι από το σπίτι και την έβαζα. Και μετά μια 
τράπουλα με εικόνες από τσόντες. Θυμάμαι ότι για κάποια χρόνια μετά δεν έβλεπα, 
είχα τρομερές ενοχές. Η οικογένειά μου ήταν συντηρητική και δεν ήταν οκ να έχω 
σεξουαλική υπόσταση. Οπότε όλα μπήκαν σε ένα «απαγορεύεται». Μετά πια στο 
Λύκειο ως φοιτήτρια είδα τσόντες στο ίντερνετ, γιατί δεν είχαμε σπίτι. Τότε ακόμη, 
μόνη μου για πολλές ώρες σπίτι, προσπαθούσα να αντισταθώ, ότι δε μου χρειάζε-
ται. Σκέψου ότι τον πρώτο χρόνο παίζει να μην έβλεπα καθόλου. Δηλαδή, τρομε-
ρές ενοχές! Ότι είναι κάτι βρώμικο. Και είναι και όλη αυτή η βία στις τσόντες, που 
δε χρειάζεται να είσαι στρατευμένη για να τη δεις. Δηλαδή ένα «ρε φίλε τώρα εδώ 
τι βλέπω»; Μετά σιγά σιγά απέκτησα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και σεξουαλικές 
εμπειρίες και ήξερα τι είναι οκ και τι όχι. Για μένα ένα κομμάτι εξερεύνησης του ε-
αυτού μου έγινε μέσα από τις τσόντες. Δεν γίνεται να τα κάνεις όλα με τον άλλο άν-
θρωπο! Το να βρεις τι σου αρέσει είναι μια διαδικασία πιο προσωπική. Έμαθα για τις 
προτιμήσεις μου, γιατί εκεί δε με παρακολουθεί κάποιος, δε χρειάζεται να αντιδρά-
σεις σε κάτι που κάνει, είσαι μόνη σου. Νομίζω ότι οι τσόντες σε βάζουν κάπως «προ 
των ευθυνών σου», να αντιμετωπίσεις το ποια είσαι, αυτά που θέλεις. Γιατί έχουμε 
μάθει ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Βασικά έχουμε μάθει να μην έ-
χουμε καύλες. Ότι πρέπει να καυλώνουμε μόνο αν είμαστε ερωτευμένες ή ότι θέ-
λουμε να ενωθούμε με τον άλλον! Εντάξει δε θα το διατυπώσει κανείς έτσι ακριβώς, 
αλλά τότε γιατί δεν είναι οκ να βλέπεις τσόντες αν είσαι γυναίκα; 

Μετά, πέρασα και κάποια πολύ ιδεολογικά χρόνια, όταν πολιτικοποιήθηκα, ότι 
πρέπει να είμαι έτσι κι έτσι. Αλλά δεν ήταν για μένα αυτό ισχυρό κίνητρο για να στα-
ματήσω να βλέπω! Οι ενοχές από την οικογένεια ήταν, αλλά ο φεμινισμός όχι. Άλ-
λωστε διάφορα πράγματα κάνουμε στη ζωή μας που δεν είναι φεμινιστικά. Οι  φε-
μινιστικές τσόντες που λένε δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν! Τίποτα. Είμαι τελείως μαζι-
κή παραγωγή, τα κλασικά! 

μΟυ χαλασ ΤΗ φανΤασιώσΗ (40 χρονών)

Εγώ έχω μικρή επαφή με τις τσόντες. Πρώτη φορά είδα στα είκοσι που μου έφερε ο 
γκόμενός μου, κασέτα. Πιο μικρή δεν ασχολιόμουν, άργησα γενικά να ασχοληθώ με 
τη σεξουαλικότητά μου. Οπότε πρώτη φορά είδα ήταν με αυτόν, αλλά δεν είχα κα-
ταλάβει ακριβώς γιατί την έφερε... δε το έπιανα. Η επόμενη φορά ήταν πάλι μέσα 
σε σχέση, η οποία είχε αρχίσει να φθίνει και την έφερε ενισχυτικά. Εκεί έπιασε! Αλλά 
δε μου άρεσε η λειτουργία, ήταν πολύ μηχανιστικό. Δηλαδή βλέπεις κάτι, σε διεγεί-
ρει, μετά κάνεις σεξ, μετά περνάει. Η άλλη φορά ήταν η περίοδος που ήμουν εκτός 
σχέσης, γύρω στα 28-30 και έβλεπα κάπως περισσότερο, όταν είχε έρθει το ίντερ-
νετ. Τότε μου είχαν φανεί πολύ υποβιβαστικές για τις γυναίκες. Ενώ σε διεγείρουν, 
ταυτόχρονα σου βγάζουν ένα συναίσθημα ότι αυτό που βλέπω είναι βαθιά υποτιμη-
τικό. Από τη μία δεν είναι αληθινό και ταυτόχρονα αν είσαι γυναίκα το βιώνεις ως 
βία, αυτή την εικόνα. Δεν χρειάζεται να είσαι και φεμινίστρια να το καταλάβεις, και 
η μάνα μου να τις δει θα το νιώσει. Και αυτό με έκανε να πω «δε γίνεται». Και είναι 
λίγο αντικρουόμενο μέσα μου, γιατί από τη μία με διεγείρει και από την άλλη ξέρεις 
ότι είναι βίαιο και το νιώθεις αυτό. Θυμάμαι και μια άλλη περίοδο όμως που έπαιζε 
αυτή η σειρά στην τηλεόραση, για μια σχέση γκέι αγοριών. Αυτή την έβλεπα ανελει-
πώς! Ακόμη δεν ξέρω γιατί μου αρέσει τόσο πολύ να βλέπω γκέι σεξ! Μου φαίνεται 
πολύ ωραίο... Μετά μέσα σε μια άλλη σχέση κάτι είχα πάθει και έβλεπα για μια βδο-
μάδα. Τότε τις χρησιμοποιούσα διεγερτικά. Αλλά τότε εντόπισα και κάτι άλλο. Ότι έ-
χανα τη φαντασία μου, με αποσυντόνιζε. Ήταν σαν ξαφνικά να κόλλησε το δικό μου 
φαντασιακό, που θεωρώ ότι είναι πιο όμορφο. Έχανα τη δική μου φαντασίωση, που 
ήταν πολύ πιο δημιουργική από της τσόντας. Και μετά δεν ξαναείδα ποτέ.

Ενιώθα ΟΤι ΕΚανα ΤΟ χΕιρΟΤΕρΟ πραγμα σΤΟν ΚΟσμΟ 
(24 χρονών)

Πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με τις τσόντες κάπου στο γυμνάσιο. Τότε ήταν η φάση 
που ‘χε γίνει viral η Τζούλια Αλεξανδράτου και θυμάμαι συμμαθητές μου να την έ-
χουν στο κινητό, να την δείχνουν ο ένας στον άλλον, αλλά και σε μας τα κορίτσια. 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο περίεργα είχα νιώσει και κάπως ντροπή από την άπο-
ψη ότι είχα μια περιέργεια να δω και να καταλάβω τι είναι ακριβώς αυτό το πράγ-
μα, ενώ άκουγα τα χειρότερα σχόλια. Εννοώ υποτιμητικά για την πρωταγωνίστρια 
και για όλο το θέαμα. Ήταν τότε που νόμιζα ότι το σεξ είναι πολύ ρομαντικό και γε-
νικά μην έχοντας ακόμη κανει σεξ μου φαινόταν κάτι πολύ μεγάλο και πολύ σημα-
ντικό για να το κοροϊδεύει και να το υποτιμά κάποιος έτσι όπως οι συμμαθητές μου 
στο σχολείο. 

Πρέπει να ήμουν γύρω στα 15 όταν πρωτοξεκίνησα να βλέπω τσόντες για μένα. 
Θυμάμαι ότι ένιωθα φοβερή ντροπή. Ένιωθα ότι έκανα το χειρότερο πράγμα στον 
κόσμο και ότι είμαι τελείως ανώμαλη! Φυσικά τότε δεν το είχα πει σε καμία πόσο 
μάλλον σε κανέναν -ένιωθα λες και είναι το μυστικό που θα πάρω στον τάφο μου. 
Μετά όσο περνούσαν τα χρόνια κάπως όλο και ξεφούσκωναν οι τύψεις μέσα μου. 
Πρόσφατα, τα τελευταια χρόνια δηλαδή με την επαφή μου με τον φεμινισμό, συνει-
δητοποίησα ότι είναι παράλογο να νιώθω ενοχές για την καύλα μου και για τις επι-
θυμίες μου στο σεξ. Ξεκίνησα να το συζητάω με φίλες, αλλά και με κάποιους ερω-
τικούς συντρόφους. Πλέον δηλαδή, περήφανα δεν έχω κανένα απολύτως κόμπλεξ 
και ενοχή με αυτό. Απενοχοποίησα πολλά πράγματα γύρω από το σεξ με το φεμινι-
σμό, και γύρω από το πώς έκρινα το τι μου αρέσει και τι όχι.

Όταν ήμουν μικρότερη οι τσόντες με δυσκόλεψαν να καταλάβω τι ρόλο πρέπει 
να έχω εγώ στο σεξ. Κάπως σκεφτόμουνα «τώρα τι; πρέπει να κάνω και ‘γω το τάδε 
και να πηδιέμαι έτσι;» Αλλά στην πορεία, κάποια χρόνια αφού ξεκίνησα να κάνω σεξ 
βρήκα τον εαυτό μου και άλλαξε και το τι τσόντες επιλέγω πια να βλέπω. Αυτές που 
ταιριάζουν δηλαδή περισσότερο στα γούστα μου, και όχι τα mainstream σενάρια με 
τα οποία είχα πρωτοέρθει σε επαφή στα 15 μου.

φασΗ Διαβαζα 4 ώρΕσ Και βαρΕθΗΚα Και θα Κανώ αυΤΟ 
(25 χρονών)

Το πιο σόκινγκ που είχε γίνει ήταν όταν ήμουν 5 χρονών. Είχαμε πάει με την αδελ-
φή μου στον πάνω όροφο της πολυκατοικίας να δούμε έναν φίλο της. Αυτός είχε υ-
πολογιστή, είχαν λεφτά. Και έδειχνε ένα βίντεο τρελό στην αδελφή μου, που ήταν 
ένας τύπος που έβαζε όλο το κεφάλι του στο μουνί μια τύπισσας. Αυτό μου έχει μεί-
νει από τότε. Μετά θυμάμαι στο χωριό να έχει κάτι περιοδικά Maxim, και καλά του 
θείου μου, που είχαν μόνο γυμνό. Μετά στο σχολείο στα τέλη του δημοτικού στα κι-
νητά των αγοριών έπαιζαν αυτά τα GIFάκια που είχαν τσόντες και αν έκανες παρέα 
μαζί τους τα έβλεπες. Αυτοί δε το λέγανε φανερά τι έβλεπαν, αλλά ήταν κοινό μυ-
στικό ότι όλα τα αγόρια έβλεπαν τσόντες και τον έπαιζαν σπίτι τους. Πιο μικρή γε-
νικά δεν είχα δει χαρντ κορ πράγματα. Τώρα νομίζω είναι πιο χαρντ κορ, αλλά δεν 
ξέρω αν μου φαίνεται έτσι επειδή τότε ήμουν μικρή και ντρεπόμουν. Με τις φίλες 
μου συζητούσαμε για τις τσόντες, αλλά όχι με έναν ειλικρινή τρόπο. Όλο υπονοού-
σαμε ότι δεν έχουμε δει, δεν το κάναμε ανοιχτά. Το ίδιο όμως ισχύει και με τον αυ-
νανισμό -εγώ το συζήτησα ένα βράδυ μόνο αυτό με την κολητή μου στο Γυμνάσιο.

Μετά, στο Λύκειο, είχα αυτή την κριτική για τις τσόντες και δεν έβλεπα καθό-
λου. Έλεγα ότι είναι κακό πράγμα γιατί είναι αντιφεμινιστικές. Γιατί τότε πολιτικο-
ποιήθηκα. Ούτε το αγόρι μου τότε το άφηνα να βλέπει. Δε μου άρεσε στ’ αλήθεια 
να το κάνω. Σκεφτόμουν ότι είναι μαλακία, γιατί είναι εκμετάλλευση των γυναικών, 
και ότι δείχνουν το σώμα της απλά για να την πηδάνε. Το οποίο ισχύει, έτσι είναι 
στην τελική. Τότε ήμουν πιο κάθετη με διάφορα. Μετά το απενοχοποίησα. Αλλά πιο 
πολύ το κάνω διεκπεραιωτικά, μηχανικά. Φάση διάβαζα 4 ώρες και βαρέθηκα και 
θα κάνω αυτό. Το απενοχοποίησα νομίζω με την συμμετοχή μου σε φεμινιστική ο-
μάδα. Γιατί σε εκείνη τη φάση άρχισα να είμαι λιγότερο σταλινικιά, και άφησα αυτό 
που είχα πάρει από τον πατέρα μου που είναι αριστερός, αυτό το κάθετο ότι «όχι 
το ένα και όχι το άλλο». Νομίζω ότι όσο μεγάλωνα και έμπλεκα με την πραγματική 
ζωή, κατάλαβα ότι διάφορα τα κάνεις παρότι μπορεί να τα κρίνεις. 

Ένα πράγμα στο οποίο με έχουν δυσκολέψει οι τσόντες είναι ότι όταν κάνω σεξ 
με κάποιον μπορεί να χρειάζεται να σκέφτομαι αναπαραστάσεις τέτοιες για να τε-
λειώσω. Επηρεάζει δηλαδή τη φαντασία μου, και αυτο δε μου αρέσει. Αλλά δεν 
ξέρω και τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό. Γιατί ό,τι και να φανταζόμαστε είναι ούτως ή 
άλλως αναπαραστάσεις από κάτι που έχεις δει ή μπορείς να το εξελίσεις.
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Ειναι για να φΤιαχνΕι ΤΟυσ ανΤρΕσ (40 ετών)

Πότε άκουσα για το πορνό, δε θυμάμαι. Δεν έχω δει ποτέ. Δεν υπήρχε μέσα στο 
σπίτι, τουλάχιστον που να το ξέρω. Καλά, δεν είχαμε και βίντεο. Η θεία μου μόνο 
είχε «Κλικ» που είχα δει, το αγόραζε τη δεκαετία του ‘90. Αλλά δεν είναι πορνό το 
«Κλικ». Τα αγόρια στο σχολείο βλέπανε, και σίγουρα το συζητάγανε. Δεν είχα επα-
φή, δεν το έχω αναζητήσει ποτέ. Δεν είχα ποτέ την εντύπωση ότι είναι κάτι που ε-
μένα θα με φτιάξει. Θεωρούσα ότι είναι για να φτιάχνει τους άντρες. Και τώρα που 
το λέω, μου φαίνεται περίεργο, αλλά ούτε μου το έχει προτείνει κανένας, να δούμε 
μαζί κάτι. Μέχρι τα είκοσί μου πάντως νόμιζα ότι αυτό είναι για να φτιάχνονται οι ά-
ντρες. Αλλά ποτέ η ερωτική μου διάθεση δεν συνδεόταν με αυτό, απλά είχα διάθε-
ση για σεξ. Γενικά έχω και αυτή τη σκέψη, ότι θα με βάλει να αναμετρηθώ με αυτό 
που βλέπω. Να πω «μ’αρέσει-δε μ’αρέσει», ή «το κάνω εγώ καλά;», «ευχαριστιέμαι 
έτσι εγώ ή όχι και γιατί;». Δε βλέπω, γιατί θα έμπαινα σε μια διαδικασία να σκέφτο-
μαι για τη δική μου επίδοση. Ούτως ή άλλως εμείς οι γυναίκες το παθαίνουμε αυτό, 
συγκρίνουμε την εμφάνισή μας με άλλες, το κάνουμε αυτό. Και νομίζω ότι για μένα 
θα είχε ένα τέτοιο αντίκτυπο στο σεξ.

ΕυχαρισΤώ ΤΟν φΟιβΟ ΔΕλΗβΟρια (36 χρονών)

Η πρώτη μου επαφή ήταν στα 19 που συγκατοικούσα, τότε που απέκτησα πιο γρή-
γορο ίντερνετ, φοιτήτρια. Άρχισα και έμπαινα σε διάφορα σάιτ που είχαν μικρά βί-
ντεο και σειρές από φωτογραφίες. Ντάξει, πριν από αυτό υπήρχε και το Κλικ που 
είχε ο μπαμπάς μου, αλλά δεν μπορώ να  πω ότι το έπαιζα με το Κλικ. Την ίδια περί-
που εποχή (αρχές 2000) έβγαινε ένα νεολαιΐστικο περιοδικό, lifestyle φάση, το ο-
ποίο είχε δώρο DVD με games και τσόντες. Κάποια ήταν καρτούν -θυμάμαι ένα που 
λεγόταν «Η Αυτοκρατορία αντεπιχύνεται» και ήταν η Princess Lea με διάφορους 
πούτσους. Ήταν χιτάκι! Η επόμενη φάση ήταν τα πορνοσάιτ. Θυμάμαι χαρακτηρι-
στικά μια συνέντευξη του Φοίβου Δεληβοριά σε γνωστό free press όπου τον ρωτού-
σαν πέντε αγαπημένα του σάιτ. Και ένα από αυτα ήταν το xh.... Το πληκτρολόγη-
σα από περιέργεια και ήταν ένα πορνοσάιτ. Χίλια ευχαριστώ στον Φοίβο Δεληβο-
ριά! Το χρησιμοποιώ μέχρι και σήμερα. Έχει βίντεο μεγαλύτερης διάρκειας και μου 
αρέσει περισσότερο το interface, δεν ξέρω γιατί αλλά τα υπόλοιπα δεν μου έκατσαν 
ποτέ καλά, μπορεί να είναι η δύναμη της συνήθειας. Μετά ήρθα σε επαφή με τα φε-
μινιστικά πορνό από μια σειρά, το crashpad series. Αυτό έχει λεσβιακό σεξ και διά-
φορους σωματότυπους και ταυτότητες, αυτό που λέμε φεμινιστικό πορνό. Βασικά, 
άμα μπορούσα να διαλέξω θα έβλεπα από κανάλια φεμινιστικού πορνό, που πλη-
ρώνεις. Αλλά χρειάζεται κάρτα. Όχι ότι και εκεί δεν υπάρχουν κάποια στερεότυπα. 
Από την αλλη, αντιπροσωπεύονται ταυτότητες μη ορατές στο μέινστριμ. Ένα κάρο 
κόσμος που δεν νιώθει τις επιθυμίες του και τον τρόπο που υπάρχει να αντικατο-
πτρίζεται στο μέινστριμ πορνό μπορεί εκεί να ταυτιστεί. Πάντως, βλέπω και μέιν-
στριμ και φεμινιστικά. Απλά με τα δεύτερα γλiτώνω το ψάξιμο. Στα μέινστριμ είναι 
σαν να είσαι σε εστιατόριο και έχεις ένα μενού και ψάχνεις τι θα φας. Για μένα δεν 
υπάρχει κάτι το βρώμικο σε αυτό, αλλά εντάξει με κάποια γυρνάνε τα άντερα μου. 
Γι’ αυτό και μπαίνω στη διαδικασία να ψάχνω. Έχω πρόβλημα με τις συγκεκριμένες 
νόρμες και τις πρακτικές που προβάλλονται, και δεν μπορώ. Ξενερώνω. Και χάνω 
χρόνο! Σε μικρότερη ηλικία όταν τα έβλεπα αυτά έκανα προβολή, ότι οι άλλοι περί-
μεναν και να τα κάνω, να παίξω έναν τέτοιο ρόλο. Τώρα πια όχι. 

[...] Βλέπω κατά μεγάλο ποσοστό girl on girl βίντεο. Αλλά συχνά το  girl on girl  ει-
ναι φτιαγμένα για να τα βλέπουν άντρες. Ξενερώνω δηλαδή με το ότι δεν μοιάζει 
πραγματικό: γκόμενες με μακριά νύχια που φιλιούνται ατελείωτα! Στα φεμινιστικά 
δεν βλέπω πράγματα που να μου γυρνάνε τα άντερα. Κατά τα άλλα, η ηδονοβλεψία 
είναι όσο παλιά είναι και η ανθρώπινη ιστορία, απλά παίρνει αυτή τη μορφή μέσα 
στο πλαίσιο του καπιταλισμού.

Για μένα ήταν χρήσιμο να ανακαλύψω μέχρι ένα σημείο την εαυτή μου μέσα από 
την πορνογραφία. Η τσόντα είναι κατά μεγάλο ποσοστό εμπόρευμα και κατανάλω-
σή του, αλλά εκκινεί από κάτι που ζητά το σώμα. Πέρα από αυτό, πιστεύω ότι πρέπει 
να είναι ισόποσα τα ποσοστά αυνανισμού με ή χωρίς τσόντα. Δεν είναι καλό να το 
παίζεις μόνο με την τσόντα. Μολύνει το φαντασιακό. Θέλω να φαντασιώνομαι και 
δικά μου σενάρια που εκκινούνε από πραγματικά ερεθίσματα ή και όχι. Γενικά βλέ-
πω τσόντες όχι μόνο για εκτόνωση, τύπου γυρνάς από τη δουλειά και βλέπεις τηλε-
όραση για να φας, αλλά και σαν έρευνα. Από τις τσόντες θα έλεγα ότι περισσότερο 
κατάλαβα τι δεν μου αρέσει, περισσότερο από το τι μου αρέσει.

ΔΗλαΔΗ ρΕ φιλΕ, Τι αΚριβώσ πισΤΕυΕισ ΟΤι θα Κανώ; (33 
χρονών)

Η πρώτη μου επαφή ήταν στα 5 μου όταν είδα την Εμμανουέλα, τη στιγμή που την 
έβλεπαν οι γονείς μου. Μου φάνηκε περίεργο. Στα 8 βρήκα ένα εικονογραφημένο 
βιβλίο του πατέρα μου που λεγόνταν «Μια ευτυχισμένη πόρνη». Και ήταν τελείως 
γαμάτο! Αυτή τη λέγανε Χολάντερ. Ήταν βασικά μια ντομινατρίξ που έλεγε σε όλους 
τους ηλίθιους άντρες πώς πρέπει να πηδιούνται. Έγινε το αγαπημένο μου. Μετά θυ-
μάμαι να παίζει στο σπίτι η τηλεόραση μετά τις 2, και τις έβλεπα μόνη μου. Αλλά 
ήταν γελοίες, δεν ήταν για να αυνανίζεσαι. Μετά σε κάποια φάση ξενέρωσα πολύ. 
Δεν ήθελα να βλέπω. Γιατί με χάλαγαν. Ειδικά όταν έβλεπα με γκόμενους που τα έ-
φερναν αυτοί -τα έβλεπα ότι ήταν υποτιμητικά για τις γυναίκες. Ξενέρωσα -το α-
πέρριψα να βλέπω με γκόμενους. Αλλά μόνη μου ήταν οκ, γιατί διάλεγα αυτά που 
ήθελα. Δηλαδή ρε φίλε, φέρνεις σε ΕΜΕΝΑ αυτή την τσόντα με ΑΥΤΟ το περιεχόμε-
νο και τι ακριβώς πιστεύεις ότι θα κάνω; Εγώ δεν είχα αυτό το στυλ στο σεξ. Μου ά-
ρεσε να βλέπω ιστορίες με θηλυκές ντομ. 

Γενικά τις βλέπω ανά περιόδους. Και όταν θέλω κάτι γρήγορο. Όταν θέλω να απο-
φορτιστώ, όταν βαριέμαι πολύ, φάση ας δω καμιά τσόντα, να τραβήξω καμιά μαλα-
κία. Δεν έχω καμία ενοχή. Απλά δε θα επιλέξω να δω μια τσόντα τέτοιου τύπου, δεν 
υπάρχει περίπτωση -να δω μια τσόντα που απλά είναι ένας τύπος που γαμάει μια 
τύπισσα. Προτιμώ τις λεσβιακές ή τις ταινίες που να είναι η γυναίκα τοπ, κυρίαρχη, 
και που να υπάρχει έμφαση στον οργασμό της.

Γαλάζια λίμνη ή crash pad series; Την καύλα μου εγώ την 

καθορίζω, με ό,τι γουστάρω εγώ θα καυλαντίζω!


