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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»!

Ο 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.

Ο 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-
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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!


