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Τ Ο  Σ Ω Μ Α  Μ Α Σ  Π Ε Δ Ι Ο  Μ Α Χ Η Σ

Το χρόνο που μας πέρασε η πρώην αριστεροδεξιά κυ-
βέρνηση ψήφισε τον νέο νόμο για το βιασμό, όπου του 
έδωσε έναν νέο ορισμό ως «σεξουαλική πράξη δίχως 
συναίνεση». Τον Ιούλιο του 2019 και εν μέσω του δημό-
σιου διαλόγου, καλέσαμε σε συζήτηση τις φίλες της ο-
μάδας, οπότε και στο τεύχος αυτό θα βρείτε την εισήγη-
ση του σεμιναρίου.Η εισήγηση εστιάζει στον κρατικό ο-
ρισμό της «συναίνεσης», την ιστορία του, και το πώς δε 
μας συμφέρει απαραίτητα αυτή η θεσμική εξέλιξη.

 Στο άρθρο εδώ εμβαθύνουμε στο ζήτημα της συ-
ναίνεσης στο σεξ, μέσα από έξι μικρές συνεντεύξεις. 
Ως φεμινίστριες εκτός από το πώς μας είναι εχθρικός 
ο ορισμός της συναίνεσης από το κράτος, έχει νόημα 
να εξετάσουμε και τα όρια της έννοιας της συναίνεσης 
ως φεμινιστικού εργαλείου. Από την καταγραφή των ε-
μπειριών μας γίνεται σαφές ότι η νομική και ακαδημαϊ-
κή χρήση της έννοιας της συναίνεσης και η αυτονόητη 
κοινωνική σημασία της είναι δύο τελείως διαφορετικά 
πράγματα. Ως συναίνεση θα θέλαμε να εννοείται η δυ-
νατότητα να εκφράσουμε ελεύθερα την άρνησή μας 
σε μια σεξουαλική πράξη, κάθε στιγμή όπως προκύ-
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Σίγουρα έμαθα και κατάλαβα την έννοια της συναί-
νεσης πολύ αργότερα απ΄ όταν άρχισα να κάνω σεξ. 
Θυμάμαι όμως και τη μάνα μου μικρή να μου λέει «αν 
δε θέλεις κάτι δεν πρέπει να το κάνεις». Εγώ θυμά-
μαι ότι στις πρωτες μου σχέσεις δεν έλεγα όχι εύκο-
λα. Πρώτα θα δοκίμαζα κάτι και μετά. Σε εκείνη την 
ηλικία, η συναίνεση ήταν συνδεδεμένη με τις πρακτι-
κές και είχε να κάνει με το timing πιο πολύ, το πότε 
θα γίνει κάτι. Συνήθως η αντίδρασή μου όταν κάτι 
με πίεζε ή παραβίαζε ήταν να φύγω.Τότε ήταν ανα-
μενόμενο ότι κάποιος θα ερχόταν να στην πέσει. Ε-
μένα δεν μου άρεσε αυτό και με έλεγαν «καριόλα» 
οι άντρες. Θυμάμαι μια φάση που ήμουν πολύ μι-
κρή και μου την είχε πέσει ένας τύπος που επέμενε 
πάρα πολύ και εγώ επέμενα να σταματήσει. Κράτη-
σε αυτό κανένα μισάωρο, ήταν μια διαπραγμάτευση 
που κράτησε ένα μισάωρο και στο τέλος χρειάστη-
κε να τον σπρώξω. Και μετά σκεφτόμουν αν τον πλή-
γωσα! Αυτός πίστευε ότι αν επιμείνει θα με πείσει, ότι 
μετά από λίγο θα είχε προχωρήσει τόσο πολύ η φάση 
που δε θα μπορώ να πω όχι. Μετά πιο μεγάλη, θυμά-
μαι έναν τύπο που ήταν φίλος του καθηγητή μου τη 
σχολή, στον οποίο με είχε στείλει για να μου δειξει 
ένα πρόγραμμα στατιστικό. Στο δεύτερο ραντεβού 
που κάναμε για να ελέγξει τα δεδομένα και να τον ευ-
χαριστήσω, είχαμε τελειώσει τη δουλειά και σηκώνε-
ται και πάει στο δωμάτό μου και αρχίζει να ξεντύνε-
ται. Αυτός ήταν σε φάση μεγαλύτερός μου (35 χρο-
νών) και μου λέει«υπάρχει τρόπος να με ευχαριστή-
σεις». Εγώ του είπα έχεις παρεξηγήσει τα πράγματα, 
σήκω ντύσου και φύγε. Και έφυγε. Έχουν υπάρξει δη-
λαδή πολλές φορές που έχουν απλά υποθέσει ότι συ-
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ναινώ ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό εκτός σχέσης, 
γιατί εκεί δε μπορείς πάντα να λες όχι. Εκεί η συναί-
νεση έχει να κάνει με τη δύναμη ισχύος. Αν ξέρεις ότι 
το όχι σου δεν θα ληφθεί υπόψη τότε απλά δε το λες. 
Ή αν κινδυνεύσεις να χάσεις τη δουλειά σου ή να σε 
χτυπήσει κάποιος τότε δε μπορείς να αρνηθείς.

Νομίζω πάντως ότι την έννοια της συναίνεσης την 
κατάλαβα καλύτερα μέσα σε σχέση. Ότι δηλαδή υ-
πάρχουν μέρες που δε γουστάρω καθόλου. Και φυ-
σικά, πάντα μου φαινόταν ψεύτικο και ντεκαβλέ που 
οι άντρες έχουν έναν ρόλο πάντα να συναινούν και να 
γουστάρουν. Να μην είναι αυτοί ποτέ σε θέση να τους 
ζητηθεί η συναίνεση και να είμαστε εμείς. Στις σχέ-
σεις τις πιο οικείες, μου έχει τύχει να θέλω να σταμα-
τήσω κάποιον ή να μου είναι τελείως αποκρουστικό 
κάτι και μετά να είμαι έξαλλη. Δεν είναι εύκολο γιατί 
συνήθως αντιμετωπίζεται με γκρίνια από τον σύντρο-
φο του τύπου «τι εχεις πάθει;», «γιατί δε με θες;», «έ-
χεις βρει άλλον;» «μήπως περιμένεις περίοδο;». Στις τε-
λευταίες μου σχέσεις η έννοια της συναίνεσης υπήρχε, 
αλλά μετά ή θα γίνει θέμα ή θα τσακωθούμε. Είναι δύ-
σκολο να του πεις του άλλου «δε με σέβεσαι». Και μέ-
νεις να σκέφτεσαι, να εχεις τύψεις, μήπως κάνω κάτι 
λάθος, μήπως δε τον γουστάρω πια. Τώρα πια μπορώ 
να βάλω τα όρια στις οικείες ερωτικές σχέσεις μου. 

Τη συναίνεση την καταλαβαίνω ως να κάνουν κάτι 
σεξουαλικό δύο άνθρωποι που και οι δυο να θέλουν, 
και αν ο ένας δε θέλει αυτό να είναι οκ. Γενικά, το «όχι» 
το μαθαίνουμε πολύ αργά σε σχέση με το πότε πρέπει. 
Γιατί από μικρή σου λένε να λες ναι, οπότε δεν μπο-
ρείς εύκολα να ξεχωρίσεις ότι ειναι οκ αυτό που δεν 
θέλεις εσύ. 

πτει, χωρίς αυτό να επιφέρει κυρώσεις ή πιέσεις. Όπως 
φαίνεται από τις συνεντεύξεις των φιλενάδων μας, η 
συναίνεση είναι σχεδόν ουτοπική να επιτευχθεί σε μια 
σεξιστική κοινωνία. Η αντρική επιβολή, η νομιμοποίη-
σή της και η εκπαίδευσή μας σε αυτή είναι το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο καλούμαστε να εκφράσουμε την άρ-
νησή μας, πράγμα ανέφικτο πολύ συχνά. Σε κάθε περί-
πτωση, όταν επιτυγχάνεται ο σεβασμός, αυτό είναι α-
ποτέλεσμα πολλών ωρών δουλειάς από μεριάς μας. Η 
γλώσσα της συναίνεσης στην προσωπική μας ζωή έχει 
εντελώς διαφορετικά περιεχόμενα, πολύ μακριά από 
τη γλώσσα του νόμου και των δικαστηρίων, και φαί-
νεται τελικά ότι δε χωράει ως ορισμός την κοινωνική 
μας εμπειρία. Φαίνεται ωστόσο στις περισσότερες συ-
νεντεύξεις πόσο καθοριστικές ήταν για τις γυναίκες οι 
φεμινιστικές ιδέες για την αυτονομία και αυτοδιάθεση 
του γυναικείου σώματος, και πώς αυτές μεταφράστη-
καν με απλό τρόπο στο πεδίο μάχης που μερικές φο-
ρές γίνεται το σεξ. Οι στρατηγικές επιβίωσής μας μέσα 
σε έναν κόσμο αυτονόητης προτεραιότητας της αντρι-
κής επιθυμίας είναι πολυποίκιλες και δημιουργικές!
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Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι δύο πράγματα. Το 
ένα ήταν στο Λύκειο το πρώτο μου γκομενάκι. Κάπου 
τότε η μάνα μου μού έλεγε ότι με τα αγόρια ξύλο ούτε 
γι’ αστείο δεν θα παίζεις. Ότι τύπου ξεκινάει για αστείο 
και μετά σε παίρνει η μπάλα. Τότε ήμουν 17 και αυτός 
ο πρώτος είχε πάει να με σπρώξει για φλερτ για παιχνί-
δι. Κάνω ότι σε δέρνω κι έτσι, και θυμάμαι να λέω κα-
τευθείαν όχι, γιατί θυμήθηκα τη μάνα μου. Όλο αυτό 
το πρώτο γκομενικό που είχα ήταν μια συνεχόμενη δι-
απραγμάτευση για το τι θα κάνουμε, πόσο θα κάνου-
με, πόσο θα προχωρήσουμε. Εγώ έβαζα όρια. Και πή-
γαινε με το τι ένιωθα εγώ να κάνω άνετα. Θυμάμαι ένα 
βράδυ ήμασταν στην Πνύκα στο βράχο και φασωνό-
μασταν και του είπα φτάνει, δεν ήθελα άλλο. Και αυτός 
μου έβαλε τις φωνές. Γιατι δεν είχε χύσει και γιατί του 
το κάνω αυτό. Τότε δε στάθηκα, μου φάνηκε σα λογικό, 

φεστιβάλ, και το παιχνιδι ήταν να σταματάμε σε ζευ-
γάρια και να προτείνεις στην άλλη κάτι και η άλλη να 
απαντάει. Θυμάμαι στο παιχνίδι αυτό ότι είχα ένα κρά-
τημα με το «όχι». Όταν ερχόταν η ώρα να πω όχι σκε-
φτόμουν ότι στεναχωρώ τον άλλον. Μετά είναι και το 
άλλο, ότι τώρα πια αν μου την πέφτει κάποιος ή κά-
ποια δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να πω «όχι, γιατί 
έχω σχέση». Λόγω φεμινισμού, δε θέλω να το πω. Για 
μένα είναι μια εκπαίδευση προς τους ανθρώπους το 
να μην επικαλούμαι τη σχέση μου, πρέπει να μάθουν 
το «εσένα δε θέλω» και όχι ότι κάποια πρέπει να είναι ι-
διοκτησία άλλου για να το αποδεχτούν.

Για μένα συναίνεση είναι να συμφωνείς με αυτό 
που συμβαίνει εκείνη την ώρα. Τη συναίνεση εκτός 
λόγου πάντως την έχω εξασκήσει πολύ. Στην πλειο-
ψηφία όταν κάνω πρώτη φορά σεξ με κάποιον δεν 
εχω συζητήσει πριν, είναι η συναινεσή μου εξωλεκτι-
κή, την εμπιστεύομαι, χωρίς να το έχω αυτό και πολι-
τικό πρόταγμα. Δηλαδή δεν έχω την άποψη ότι η συ-
ναίνεση πρέπει να μην ειπώνεται με λέξεις. Απλά μέ-
χρι στιγμής αυτό έχει να κάνει με τις σχέσεις στις ο-
ποίες είμαι.

ΓίΑ μενΑ 

ςυνΑίνεςη είνΑί  

νΑ ςυμΦωνείς  

με Αυτο  

που ςυμβΑίνεί 

εΚείνη την ωρΑ 

(40 χρονών)
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σιγά. Ήταν μια πάλη. Πολύ αργότερα, όταν απέκτη-
σα μια πιο ολοκληρωμένη φεμινιστική συνείδηση, έ-
δωσα περισσότερη βάση στις αρνήσεις μου. Προσπα-
θώ να μιλάω όταν κάτι δεν θέλω ή δεν μου αρέσει. Εί-
ναι θέμα αυτοάμυνας ή ψυχολογικής και συναισθημα-
τικής επιβίωσης.

Γενικά συχνά διεκδικούσαν να με καταφέρουν να 
συναινέσω. Και εγώ πιο καλά ήξερα το τι δεν ήθελα, 
παρά το τι ήθελα. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε θέση 
να υποθέσει κάποιος τη συναίνεσή μου. Με διαφορε-
τικούς τρόπους. Εγώ τότε έχω αντιδράσει είτε λεκτι-
κά («δεν θέλω»), είτε σωματικά (σαν πάλη), είτε ψά-
χνοντας πραγματικά μια διέξοδο διαφυγής (π.χ. άνοιγ-
μα πόρτας αυτοκινήτου). Έτυχε και φορές να καταλή-
ξω σε κάτι με το λιγότερο δυνατό κόστος, τύπου να μη 
θέλω να γαμηθώ και να του πάρω ένα τσιμπούκι ή αντί 
να βγάλω το παντελόνι να βγάλω τη μπλούζα. Είναι μια 
διαπραγμάτευση. 

Υπέθεταν τη συναίνεσή μου κυρίως εκτός σχέσης 
και σε αυτό το πλαίσιο μου συνέβησαν τα πιο παραβι-
αστικά περιστατικά. Εντός σχέσης, μπορεί να προσπα-
θούσαν σωματικά κατά τη διάρκεια του σεξ να τους 
πάρω μια πίπα ή να κάνουν πρωκτικό σεξ ενώ δεν με 
είχαν ρωτήσει ρητά πριν. Αλλά αυτό το σταματούσα. 
Με όσους ήμουν σε σχέση ήταν πιο εύκολο να επικοι-
νωνήσω πράγματα, από αρνήσεις μέχρι διάφορες δι-
ευθετήσεις. Είχα περισσότερο χρόνο μαζί τους. Αλλά 

σαν τότε να είπα μέσα μου «αν ξεκινήσεις να φασώνε-
σαι θα πρέπει να σταματήσεις μόνο όταν χύσει». Και για 
κάποιο καιρό μετά ή δεν έμπαινα καθόλου στο παιχνίδι 
ή αν έμπαινα δε θα σταματούσα. Οπότε μερικές φορες 
δε σταματούσα, ενώ ήθελα, και καταπιεζόμουν. Μετά 
διάβασα τη «Γυναίκα Ευνούχο» της Ζερμαίν Γκριρ. Αυτή 
έλεγε ότι πρέπει να κάνετε σεξ μόνο με τους όρους σας. 
Αυτό με βοηθησε πάρα πολύ και αποφάσισα να μην ξα-
νακάτσω παραπάνω από όσο θέλω. Τα θυμάμαι αυτά 
πάρα πολύ έντονα, γιατί καταπιεζόμουν-ότι κάνω κάτι 
πολύ κακό που δεν του κάθομαι μέχρι να χύσει. Μετά 
ήμουν πιο βαθειά μέσα στο φεμινισμό και οι επόμε-
νες σχέσεις ήταν διαφορετικές. Ένιωθα άνετα με το σεξ 
που έκανα, στον δεύτερο έλεγα «τώρα κάνω κάτι υγι-
ές». ‘Ηταν αποκάλυψη! Από εκείνο το διάβασα της Γκριρ 
και μετά μπήκα σε μια φάση «δεν έχει μα μου». Μπορεί 
και η μάνα μου εδώ που τα λέμε, να είχε κάνει κι άλλη 
δουλειά. Θα πω κατ’ ευθείαν δε θέλω. Θυμάμαι βέβαια 
και φάσεις στη ζωή μου να μη φλερτάρω με κάποιο ά-
τομο που θέλω, για να μην έχω μετά να σκεφτώ πώς θα 
το σταματήσω. Να μη φέρω την άλλη σε δύσκολη θέση 
ή να μου πει η άλλη τι άρχισες να φλερτάρεις αν δεν ή-
θελες; Νομίζω όμως ότι οι άνθρωποι που έχω σχετιστεί 
μετά τον πρώτο είχαν πολύ σεβασμό. 

Στις πρακτικές bdsm μου φαίνεται πιο πολύ ότι 
χρειάζεται να έχεις μια εικόνα, και η άλλη επίσης, για 
το μέχρι πού θα πάτε. Παρόλο που έχω μπει σε πράγ-
ματα χωρίς να έχει συμφωνηθεί από πριν μέχρι που θα 
πάει. Και πάλι όμως, δε θα κάτσω εκεί που δε θέλω. Και 
συνήθως υπάρχει από τα πριν μια συζήτηση για το τι 
μου αρέσει ή όχι και τι έχω δοκιμάσει ή όχι, και μετά 
κατά τη διάρκεια μιας bdsm επαφής επίσης. 

Παλιά είχαμε κάνει ένα σεμινάριο για τη συναίνεση 
στην κατάληψη Σκαραμαγκά στα πλαίσια ενός κουιρ 
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κι εκεί ακόμη κάποιες φορές δεν είναι εύκολο. Μπορεί 
να μην έχω όρεξη και να πρέπει να προσπαθήσω για 
να μου αρέσει. Το κάνω αυτό για τον άλλον. Γιατί αν εί-
σαι σε μακροχρόνια σχέση με δύο παιδιά δεν σου έρ-
χεται και εύκολα. Να πεις 5 φορές όχι,αλλά μετά όμως 
δε γίνεται να λες συνέχεια όχι. Και στις δύο περιπώσεις 
πάντως, είτε εντός είτε εκτός σχέσης, τίποτα δεν είναι 
ρητό, όλα είναι σιωπηλά. 

Για μένα, η συναίνεση παίρνει πολλές φορές τη μορ-
φή της μη άρνησης ή της συνδιαλλαγής στο σεξ. Έχει 
πολλές βαθμίδες. Μπορεί να συναίνεσες σε κάτι που α-
ρέσει στον άλλο ώστε να ζητήσεις κάτι άλλο αργότερα 
που αρέσει σε εσένα. Μπορεί να γίνεται κάτι στη διάρ-
κεια του σεξ που δεν σ’ αρέσει τόσο πολύ, ταυτόχρονα 
όμως συμβαίνουν και άλλα που σου αρέσουν πολύ, ο-
πότε δεν το κάνεις και πολύ θέμα. Με τον όρο συναίνε-
ση έτσι όπως χρησιμοποιείται σήμερα δεν μου αρέσει 
κάτι. Προϋποθέτει ότι πάντα κάποιος σου ζητάει κάτι 
στο σεξ και ότι εσύ καλείσαι να απαντήσεις θετικά ή 
αρνητικά. Σπάνια είναι έτσι τα πράγματα. Πολλά γίνο-
νται άρρητα και σιωπηλά. 

Εγώ από τους γονείς μου δεν είχα καμία κατεύθυνση. 
Τη διαδικασία της συναίνεσης την έκανα στην αρχή 
ενστικτωδώς, αυτοσχεδιάζοντας. Όταν έλεγα όχι τα 
αγόρια ή το δεχόντουσαν στωικά ή συνέχιζαν και έ-
λεγαν «έλα ντάξει, ας συνεχίσουμε τώρα». Τραβού-
σα χέρια και ξανάμπαιναν χέρια ή έπεφτα να κοιμη-
θώ και μου την έπεφτε πάλι, ή να λέω δεν θέλω να 
βγάλω τα ρούχα μου και ο άλλος να τα τραβάει σιγά 
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Νομίζω ότι από μικρή ηλικία αντιλαμβανόμουν τη συ-
ναίνεση με την αρνητική της έννοια—δηλαδή το πως 
λέμε «όχι δεν θέλω» ή «σταμάτα» και όχι τόσο πως 
λέμε «ναι», πως δίνουμε το οκ, το οποίο μου φαινό-
ταν πιο αυτονόητο. Το πώς λοιπόν θα επικοινωνήσω 
την άρνησή μου στο σεξ μου ήταν πάντα κάτι δύσκο-
λο και τελικά ίσως συνδέεται με το πως «δίνουμε το 
οκ», πως δηλαδή αποσπάται η συναίνεση μας. Από μι-
κρή πάντως έμαθα να διαπραγματεύομαι αυτό το ζή-
τημα μόνη μου. Η μητέρα μου ήταν θύμα βιασμού στα 
13 της και δε μπορούσαμε να συζητήσουμε το ζήτημα 
της συναίνεσης πολύ. Όταν ήμουν έφηβη είχαμε τον 
κλασικό τσακωμό ότι πρέπει να προσέχω όταν βγαί-
νω γιατί εγώ της έλεγα «γιατί δεν λες στον αδερφό μου 
τα ίδια;». Και αυτή έκλαιγε. Ήταν ένα φορτισμένο θέμα 
και δεν μπορούσαμε να το συζητήσουμε ανοιχτά. Ας 
πούμε εγώ δεν της το έχω πει ακόμη ότι με βίασε στα 
18 μου ένας φίλος μου. Παρότι η μητέρα μου μού έδω-
σε μια παιδεία φεμινιστική, αυτό το θέμα δε μπορού-
σαμε να το συζητήσουμε. 

Ήρθα σε επαφή με τη συναίνεση σαν όρο πολιτικό 
και σαν εργαλείο πολυ αργότερα, στο Πανεπιστήμιο, 
όταν είχαμε μια ομάδα φεμινιστική που μιλούσαμε βι-
ωματικά για το σεξ και το βιασμό. Στην ομάδα αυτή 

είχα πει μια ιστορία, γιατί τα συζητούσαμε αυτά. Στην 
ιστορία τότε, εγώ δε την έλεγα βιασμό, δεν είχα δώσει 
αυτό το όνομα καν. Και μέχρι τότε δε το μοιραζόμουν 
το περιστατικό, από ντροπή. Στην ομάδα μέσα από ι-
στορίες άλλων έφτασα στο «αχα!», μια αποκαλυπτική 
στιγμή ότι αυτό που μου συνέβη ήταν βιασμός, ότι μου 
είχαν αποσπάσει την συναίνεσή μου. Η ιστορία είχε να 
κάνει με αλκοόλ, και δεν ήμουν σε θέση να δώσω συ-
ναίνεση. Δε θυμάμαι καν αν είπα όχι ρητά, αλλά δεν 
έχει και τόση σημασία. Γι’ αυτό δεν ξέρω αν είναι σω-
στό να επιμένουμε τόσο πολύ σαν φεμινίστριες, στο 
μότο «no means no», δηλαδή στο ότι πρέπει το «όχι» 
να λέγεται ρητά. Γιατί αυτό συνεπάγεται ότι είσαι πά-
ντα σε θέση να επιλέξεις να πεις ναι ή όχι. Και πάλι πέ-
φτει σε εμάς το βάρος να μιλάμε γι’ αυτό. Γιατί; Ο άλλος 
είναι μωρό να μην καταλάβει το όριο; Τον συναντησα 
μετά απο πολλά χρόνια τυχαία. Ήμουν με φίλους και 
φίλες που τον αναγνώρισαν και έγινε ένας μικροτσα-
μπουκάς. Αυτός δεν είχε καταλάβει τι έχει συμβεί και 
επέμενε να θέλει να βρεθεί μαζί μου για να το συζητή-
σουμε. Τότε με βοήθησε πολύ ο όρος συναίνεση για να 
του εξηγήσω και να το καταλάβει. Του είπα τι ακριβώς 
του χρεώνω. Αυτός μου είπε ότι νομίζε ότι θα του που-
λούσα τρέλα, αλλά δέχτηκε αυτό που του εξήγησα και 
στο τέλος ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας «τώρα τι να την 
κάνεις τη συγγνώμη μου». Τότε με είδε σε μια κατάστα-
ση που ήμουν ψύχραιμη και του τα έλεγα σε μια λογι-
κή ατμόσφαιρα. Αλλιώς, αν ήμουν θυμωμένη, δε θα το 
είχε δεχτεί πιστεύω, θα πούλαγα τρέλες... 

Κατά τα άλλα στο παιχνίδι της συναίνεσης βγαίνω 
συχνά χαμένη ακόμα. Στις ερωτικές σχέσεις που έχω 
υπάρξει έχω βρεθεί πολλές φορές στην θέση να κάνω 
σεξ χωρίς να το επιθυμώ, γιατί μπορεί να ένιωσα μια υ-
πόρρητη υποχρέωση να ευχαριστήσω τον σύντροφό 
μου, να αποφύγω τη γκρίνια, ένα πιθανό τσακωμό ή 
την ξενέρα του. Αλλά και έξω απο τις σχέσεις, σε πιο 
«εφήμερες» καταστάσεις, πάλι έχω βρέθει να συναι-
νώ σε σεξ που δεν επιθυμούσα. Με πιάνει μια αίσθη-
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έχω μάθει να λέω πιο εύκολα το «όχι» απ’ ό,τι το «ναι». 
Φυσικά, δεν είναι ότι πάντα κάνω πράγματα που 

θέλω. Το να είσαι σε μια σχέση, για παράδειγμα, και να 
μη θελεις να επικοινωνήσεις τη μη συναίνεσή σου μου 
έχει συμβεί. Τότε βαριέμαι να εξηγήσω το «όχι» γιατί 
είναι μια μεγάλη διαδικασία, και πιο γρήγορο είναι να 
κάνω απλά κάτι και να τελειώνω. Εκτός σχέσης, διάφο-
ρες φορές έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα. Για ε-
σωτερικούς λόγους, ότι δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς γιατί 
το κάνω και δε μπορώ να το απαντήσω και έτσι απλά 
το κάνω. Υπάρχουν περιστατικά που έχω πει όχι και ο 
άλλος συνέχισε ή με έπρηξε μετά. Όταν κάποιος έχει 
συνεχίσει παρά την άρνησή μου, τώρα που μεγάλωσα, 
ήμουν πολύ κάθετη, σε φάση «άι γαμήσου» και δεν κα-
τέληξα να μου συμβαίνει κάτι που δε θέλω. Αν ήμουν 
σε σχέση, καθόμουν να γίνει ό,τι ήταν να γίνει και το 
συζητούσα μετά την επαφή. Επίσης, διάφορες φορές 
μπορεί να έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω τη μη 
συναίνεση μου σωματικά ή με μια χειρονομία ή απλά 
να κάθομαι σα το βούδα. Για μένα η σωματική επικοι-
νωνία της συναίνεσης είναι μια πιο ήπια μορφή από 
την ρητή, τη λεκτική. Τη ρητή άρνηση την χρησιμο-
ποιώ όταν έχω φτάσει σε ένα σοβαρό όριο ή κάτι πα-
ραβιαστικό συμβαίνει.

Μερικές φορές, συμβαίνει να μην είμαι σίγουρη τι 
θέλω, και έτσι θα αποφασίσω μετά αν έχω όντως δώ-
σει τη συναίνεση. Σκέφτομαι ότι αυτό είναι κοινωνικά 
κατασκευασμένο, δηλαδή η απαίτηση να ξέρεις ή α-
κόμη και η άποψη ότι δεν ξέρεις ακόμη. Γιατί και το να 
συναινέσεις σε κάτι, είναι σαν να υπάρχει ένα «τι θέλω 
πραγματικά», ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αυτό πάντα. Δεν 
ξέρω αν υπάρχει και κανείς που πάντα ξέρει ότι όντως 
κάνει αυτό που θέλει... θα ήταν ένας πολύ ευτυχισμέ-
νος άνθρωπος!

Η συναίνεση είναι κάτι πολύπλοκο. Η καλή του εκ-
δοχή είναι να είσαι μέσα στην καύλα και να τη δίνεις, 
αλλά πολύ συχνά μπορεί να μην ξέρεις καν. Η έννοια 
της συναίνεσης μου προκαλεί μια αμηχανία, γιατί δεν 
έχω καταλήξει κι εγώ.

το νΑ 
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ση, «άντε να τελειώνουμε». Μου είναι πιο εύκολο να 
επικοινωνήσω το ναι. Η άρνηση είναι το δύσκολο. Έ-
χουμε κοινωνικοποιηθεί να μη χαλάμε το χατίρι κανε-
νός. Όταν αρνείσαι κάτι, σπάει αυτή σιωπηρή συμφω-
νία ότι πρέπει να δέχεσαι τα πάντα και ο άλλος δε μπο-
ρεί να συνεργαστεί. Μερικές φορές μου είναι πιο εύκο-
λο να υπομείνω από το να βρεθώ στην αμήχανη στιγ-
μή να χρειαστεί να απορρίψω, να διώξω και ως επόμε-
νο να πρέπει να έρθω αντιμέτωπη με έναν ενδεχόμενο 
πληγωμένο αντρικό εγωισμό, τον θυμό του, την απο-
γοήτευσή του, ή χειρότερα την επιμονή του να συνε-
χίσει να διεκδικεί κάτι που έχω εκφράσει ότι δεν θέλω. 

Τώρα αυτά που λέω ίσως να μην ακούγονται ιδιαί-
τερα ενδυναμωτικά... Βέβαια δεν συνεπάγεται ότι εί-
μαι υποτακτική, αδύναμη, υποκρίτρια και ό,τι άλλο θα 
μπορούσε ένας άντρας να μου προσάψει ακούγοντας 
την παραπάνω αφήγηση. Δεν νιώθω πάντα όμως και 
τόσο δυνατή, θαρραλέα, σκληρή και γαμάτη για να εί-
μαι στη θέση να εκφράσω ρητά τη μη-συναίνεσή μου. 
Υπάρχουν μέρες που μπορώ να την εκφράσω μόνο με 
το σώμα μου, ή με μια δικαιολογία. Υπάρχουν επίσης 
φορές που οι ερωτικοί μου παρτενέρ μπορεί να είναι 
πιο προσεκτικοί και να λαμβάνουν υπόψη τους περισ-
σότερο τι μπορεί να επικοινωνεί το σώμα μου και υ-
πάρχουν εξίσου φορές που κάνουν σαν να μην κατα-
λαβαίνουν. Στην τελική, γιατί να περνάω εγώ απο εν-
δοσκόπηση στην προσπάθεια να καταλάβω γιατί κά-
ποιες φορές δεν βρίσκω την δυναμή να πω όχι και 
παγώνω; Μήπως θα ήταν προτιμότερο να εξετάσω 
τις συμπεριφορές που έχω δει να επαναλαμβάνονται 
μέσα στα χρόνια και μέσω πολλών διαφορετικών ερω-
τικών συντρόφων που με έχουν κάνει να φοβάμαι να 
«μη-συναινέσω»; Γιατί βιώνω την αντιδράση τους στην 
άρνηση μου για σεξ σαν κάτι τόσο φορτικό που προ-
σπαθώ να απωθήσω με κάθε τρόπο;

Για μένα από πολύ νωρίς ήταν θέμα η συναίνεση, ας 
πούμε από το δημοτικό. Από τότε υπήρχε το «θέλω-δε 
θέλω», όπως στη μπουκάλα και τα φιλιά, με έναν πιο 
παιδικό τρόπο. Μετά στο γυμνάσιο, όταν τα αγόρια 
γίνονταν πιο παραβιαστικά, τότε το κατάλαβα καλά 
αυτό με τη συναίνεση. Νομίζω ότι επειδή άρχισαν να 
είναι πιο παραβιαστικά τα αγόρια κατάλαβα και τη συ-
ναίνεση. Έμαθα δηλαδή πρώτα το «δε θέλω». Γι’ αυτό 
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Το θέμα της συναίνεσης ήταν κεντρικό από τις πρώτες 
κιόλας σεξουαλικές εμπειρίες μου. Θα έλεγα ότι χαρα-
κτηρίζουν τις πρώτες εμπειρίες μου βασικά. Βρέθηκα 
στο κρεββάτι με άτομα όπου μου συνέβαιναν πράγ-
ματα τα οποία είχαν υποθέσει οι άλλοι ότι «έτσι πάνε», 
«έτσι γίνονται». Ένιωθα ότι δεν έχω καθόλου τον έλεγ-
χο της διαδικασίας, η οποία μπορεί να ξεκινούσε από 
μια δική μου επιθυμία αλλά γρήγορα κατέληγε σε κάτι 
που δεν ήμουν σίγουρη αν μπορώ να ελέγξω. Η πρώ-
τη μου σεξουαλική εμπειρία ήταν με έναν μεγαλύτερο 
άντρα που με έκανε να νιώσω από την αρχή ότι εγώ ή-
μουν το αντικείμενο του δικού του πόθου και έπρεπε 
να αντιδρώ και να ρυθμίζω τη συμπεριφορά μου στο 

κρεββάτι ανάλογα με το τι έκανε εκείνος. Μου έθετε 
ένα μέτρο για το πώς εκφραζόταν η δική μου σεξουα-
λικότητα. Μπορεί να ήταν θέμα αυτοπεποίθησής του, 
γιατί ήταν μεγαλύτερος και πολύ μουράτος και έτσι έ-
μπαινε με πολύ διαφορετικούς όρους στο κρεββά-
τι. Όλα αυτά λειτούργησαν αφοπλιστικά για μένα. Ο-
πότε η αξιολόγηση των πρώτων εμπειριών μου ήταν 
ότι «ωχ ειναι μια φάση στην οποία δεν έχεις έλεγχο και 
σου συμβαίνουν πράγματα που δε σου αρέσουν και 
δε μπορείς να κάνεις κάτι γι’αυτό». Επίσης, θυμάμαι να 
παίζει και ο φόβος της διαπόμπευσης, το τι θα ακου-
στεί για μένα ότι έκανα στο κρεββάτι. Θυμάμαι να σκέ-
φτομαι ότι αυτός είχε ένα κύρος και μια εξουσία στις 
παρέες και ο λόγος του μετρούσε. 

Θα έλεγα ότι όλη μου η σεξουαλική σταδιοδρομία, 
μετά από αυτές τις αρχικές, ήταν να επανακτήσω τον 
έλεγχο και την αίσθηση του να είμαι ενεργή και να κά-
νει το σώμα μου αυτό που θέλει εκείνη την ώρα. Αυτό 
είναι ένα διακύβευμα που δεν έχει σταματήσει. Ειδικά 
στις σχέσεις με τους άντρες, γιατί με τις γυναίκες δεν 
είχα έντονα τέτοιο θέμα, είναι μια διαρκής διαπραγ-
μάτευση το τι θέλεις, τι επιτρέπεται, τι μπορεί ο άλ-
λος να εκφράσει χωρίς να έχει εξασφαλίσει ότι εγώ σί-
γουρα θέλω. Νομίζω ότι οι άντρες υποθέτουν πάντα 
ότι έχουν τη συναίνεσή μας. Τους καλλιεργείται ότι αυ-
τοί πρέπει να ικανονοποιούν, να ευχαριστούν και να 
έχουν τον έλεγχο της κατάστασης και μετριούνται α-
πέναντι σε αυτό. Θεωρούν αποτυχία ή επιτυχία το ν’ 
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μπόρεσα επί της ουσίας και με αυστηρότητα να το ε-
λέγξω πάνω σε μια σεξουαλική φάση. Η στρατηγική 
μου για να είμαι ασφαλής ήταν ότι επέλεγα να είμαι 
με άντρες που είναι b-male ή ευαίσθητοι ή δημοκρά-
τες κι αυτό με βοήθησε. Νομίζω ότι είναι επειδή εκεί 
αισθανόμουν ότι έχω χώρο να πω όχι, χωρίς να υπάρ-
χουν κυρώσεις με κάποιο τρόπο. Σταδιακά μπορούσα 
να μιλήσω γι’ αυτά που δεν ήθελα να γίνονται, αλλά 
μόνο όταν είχε τελειώσει η φάση. Συνήθως αν γινό-
ταν κάτι με το οποίο ήμουν άβολα, είτε θα ξεπερνού-
σα τον εαυτό μου σε φάση «ξεκόλλα κάντο δε θα πά-
θεις και τίποτα», είτε θα καθόμουν παθητικά μπας και 
καταλάβει κάτι, και αν δεν καταλάβαινε θα έπαιρνα ε-
νεργητικό ρόλο προσπερνώντας το γεγονός ότι δεν 
κατάλαβε.

Γενικά, θα έλεγα ότι ούτε μέσα τις σχέσεις έβα-
ζα πολλά όρια, ούτε εκτός. Είχα μια σεξουαλική ζωή 
πολύ έντονη, πήγαινα με πολλά άτομα το ένα μετά το 
άλλο ή και ταυτόχρονα και η φάση μου ήταν λίγο «εί-
μαι δυναμική και όλα τα κάνω». Αλλά κάπου εκεί μέσα 
έχασα τον εαυτό μου, το ποιο είναι το δικό μου γού-
στο πραγματικά. Συναινούσα εικονικά, αλλά έφευγε το 
μυαλό μου τελείως από το σεξ και συχνά ήμουν αλ-
λού. Και μετά τις επόμενες μέρες, είχα τεράστιο θυμό 
με τον εαυτό μου που με άφηνα στο έλεος κάποιου. 
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Δεν ήθελα να πω όχι γιατί ήθελα να φαίνεται ότι όλα τα 
μπορώ. Για μένα, ενώ αυτό το πρότυπο της ενεργητι-
κά σεξουαλικής (γιατί δεν ήμουν υποτακτική), με πολ-
λές εμπειρίες και πειραματικής τύπισσας, ενώ μου έδι-
νε στάτους και είχε τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί έμαθα 
το σώμα μου και σε ασυνήθιστες συνθήκες, σε κάποια 
φάση άρχισε να με τραυματίζει και να με εξαντλεί.

Η συναίνεση έχει υπάρξει για μένα ανέφικτη. Την 
έχω αναζητήσει πια στις σχέσεις μου με τις γυναίκες 
όπου είμαι πιο κοντά κοινωνικά. Έτσι είναι οκ να λέω 
ότι δε θέλω κάτι και να μην τρέχει κάστανο. 
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αναλάβουν και να κλιμακώσουν μια σεξουαλική σκη-
νή, το έχουν σαν δική τους ευθύνη. Και αυτό μαλλόν 
είναι που τους βάζει και σε μια παραβιαστική συμπε-
ριφορά. Επίσης, θα έλεγα ότι οι άντρες δεν έχουν κα-
θόλου καλή αίσθηση της σιωπής σου. Δεν καταλαβαί-
νουν τι σημαίνει μια σιωπή και δεν εξασφαλίζουν ότι 
θα ξέρουν γιατί δε ρωτάνε. Παλαιότερα θυμάμαι πά-
θαινα αυτό που σιωπούσα και δεν εξέφραζα ρητά τη 
μη συναίνεσή μου, και τελος πάντων δεν ήμουν καλά 
με αυτό που συνέβαινε, αλλά δεν μπορούσα να στα-
ματήσω τη φάση. Και την επόμενη μέρα φόρτωνα και 
επέστρεφα με ένα κατεβατό «άκου να δεις...» . Αυτό 
έχει λειτουργήσει σε διάφορες φάσεις. Τουλάχιστον 
καταλαβαίνεις αν ο άλλος το κάνει επειδή τον παίρνει 
ή απλά δεν έχει την ευαισθησία να το καταλάβει. Αυ-
τές οι κουβέντες μου δίνουν έναν τρόπο να καταλάβω 
πόσο χώρο έχω σε μια σχέση βασικά.

Εγώ με τη συναίνεση δε τα πήγα ποτέ καλά στη ζωή 
μου. Δεν μπορούσα δηλαδή να οριοθετήσω τους ά-
ντρες. Από πολύ μικρή, γύρω στα 7-8, είχα μια εμπει-
ρία παραβιαστική που με διαμόρφωσε για χρόνια. 
Ήταν ένα αγόρι που μου ζητούσε να κάνουμε πράγ-
ματα που εγώ μία ήθελα και μία δεν ήθελα, ήταν πολύ 
πιεστικός και δεν καταλάβαινε καθολου από όχι. Σαν 
τον πατέρα του, που και αυτός μου κολλούσε. Το ζή-
τημα που μου τέθηκε τότε ήταν ότι κάθισα και έκανα 
όλα όσα μου ζητούσε χωρίς αντίρρηση. Δεν ήταν ότι 
τον φοβόμουν, αλλά ότι πε πίεζε τόσο πολύ που ήξε-
ρα ότι μετά αν δεν κάνω αυτα που λέει, θα με στριμώ-
χνει να βρεθούμε συνέχεια. Οπότε αποσπούσε τη συ-
ναίνεσή μου μέσω μιας έμμεσης βίας. Ε, αυτό ποτέ δεν 


