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Σεξ- Οργασµός και 
Οµοφυλοφιλία 



Ο οργασµός…δεν µετράει 
         ∆ήµητρα, 32 ετών 

• Είχα ελάχιστες σεξουαλικές επαφές µε 
άντρες 

• ∆εν βίωσα ποτέ οργασµό µε άτοµο του 
άλλου φύλου 

• Το σεξ είναι το µέσο για να έχω 
συναισθηµατική κάλυψη 

• Έχω έντονη σεξουαλική ζωή µε την 
σύντροφό µου, αλλά ο µόνος τρόπος να 
έχω οργασµό είναι η αυτοϊκανοποίηση 



Σεξ στα 20: Παίζω και Μαθαίνω 
                         Μαρία, 23 ετών 

• Παντρεύτηκα µε τον πρώτο µου 
σύντροφο. Έµεινα έγκυος αλλά θέλαµε και 
οι δύο οικογένεια 

• Απολαµβάνω το σεξ µαζί του. ∆εν είµαι 
σίγουρη αν έχω οργασµό, ίσως επειδή δεν 
έχω άλλες εµπειρίες 

• Η ικανοποίηση στο σεξ προϋποθέτει 
πάντα κλειτοριδική διέγερση 



Σεξ στα 30 



Ανακαλύπτοντας τον οργασµό 
                                  Ελένη, 35 ετών 

• ∆εν υπάρχει «κάτι σαν οργασµός» 
• Υπάρχει οργασµός κι όταν τον βιώσεις µια φορά, 
ξέρεις πλέον την διαφορά 

• Κάποιες φορές το σεξ είναι καλό χωρίς 
οργασµό, αρκεί να µην είναι πολλές αυτές οι 
φορές 

• Ο οργασµός είναι πάντα κολπικός. Το στοµατικό 
σεξ, ο ερεθισµός της κλειτορίδας είναι απλά 
προκαταρκτικά 

• Στα 35 ανακάλυψα ότι το καλό σεξ δεν 
προϋποθέτει συναισθηµατική σχέση 
 



Μεγαλώνοντας ανακαλύπτω ότι… 

• Ο οργασµός είναι µια αυξανόµενη 
σωµατική διέγερση. Αφού την βιώσω 
χρειάζοµαι λίγα λεπτά χαλάρωσης πριν 
συνεχίσω την σεξουαλική πράξη 

• Χωρίς προκαταρκτικά (θέλω ο σύντροφός 
µου να µου µιλάει, να ερεθίζει την 
κλειτορίδα) δεν φτάνω σε οργασµό 

• Βασική προϋπόθεση για να έχω οργασµό 
είναι η καλή στύση του συντρόφου µου 

                                        



     Σεξ στα 40 



«Τώρα ξέρω καλύτερα» 
                        Μάρθα , 40 ετών 

• Τώρα βιώνω καλύτερο σεξ, αλλά έχω 
λιγότερες επαφές 

• Υπάρχει ο Οργασµός και…όλα τα άλλα. Η 
διαφορά είναι σαφής 

• Μετά τα 35 βιώνω πολλαπλούς κολπικούς 
οργασµούς 

• Πρέπει πάντα να προηγηθεί στοµατικό 
σεξ, για να διεγερθώ 



Ο οργασµός είναι ένας… 
Η ένταση δεν είναι πάντα ίδια 

• Ο οργασµός είναι µια κατάσταση 
αυξανόµενης διέγερσης, σαν παροξυσµός 

• Μετά την κορύφωση είµαι σε..νιρβάνα. Για 
τουλάχιστον µισή ώρα δεν µπορώ να 
συνεχίσω το σεξ 

• Λίγες µέρες πριν την έµµηνο ρύση, η 
ανάγκη για σεξ είναι µεγάλη 

• ∆εν είχα ποτέ οργασµό µε τον αυνανισµό 



« Όχι πια φίλοι, µόνο σεξ» 

• Τους καλύτερους οργασµούς δεν τους βίωσα µε 
τον πρώην σύζυγό µου, αλλά σε µια 
περιστασιακή σχέση µε ένα φίλο µου 

• Απαραίτητη προϋπόθεση: η καλή στύση. Χωρίς 
αυτήν δεν υπάρχει οργασµός 

• Βασική προϋπόθεση: να παίρνει ο παρτενέρ µου 
όλες τις πρωτοβουλίες και εγώ να απολαµβάνω 

• ∆εν µε διεγείρουν τα sex toys 
• ∆εν θα έµενα σε µια σχέση, αν λείπει ο 
οργασµός από το σεξ 



«Πολύτεκνη µητέρα µεν …Απαραίτητο το 
σεξ δε» 

                                      Χρύσα, 43 ετών 

• Είχα από µικρή έντονη σεξουαλική ζωή 
• Όσο και να µε διεγείρει ο παρτενέρ µου, 
πάντα είχα πρόβληµα κολπικής 
ξηρότητας. ∆εν επηρεάζει το σεξ 

• Όσο έντονη και να είναι η ερωτική πράξη, 
βιώνω οργασµό µόνο αν αυνανιστώ στο 
τέλος 

• ∆εν µε διεγείρουν τα ερωτικά βοηθήµατα 



Σεξ στα 50 



« Αν δεν είναι κολπικός…∆ΕΝ είναι»  
                                      Ανθή, 50 ετών 

• Μέχρι τα 30 έκανα σεξ. Πειραµατισµοί, 
ένταση. Ατελείωτες ώρες σεξ. Νόµιζα κάθε 
φορά ότι είχα ζήσει τον απόλυτο οργασµό 

• Μετά τα 30 ανακάλυψα τον τρόπο να 
κάνω έρωτα.  

• Η κλειτορίδα, τα βοηθήµατα, τα βίτσια είναι 
παιχνιδάκια για αρχάριους 

• Ο κολπικός οργασµός είναι απόλυτος, αν 
τον βιώσεις, τον αναγνωρίζεις για πάντα 

 
 



« Ζω δεύτερο µήνα του µέλιτος» 
                        Λυδία, 54 ετών 

• Εξακολουθώ να θέλω ερωτικά τον άντρα 
µου 

• Εµµηνόπαυση; Η ερωτική µου διάθεση 
είναι πιο έντονη τώρα 

• Νιώθω µεγαλύτερη ανάγκη για σεξ, αφού 
έφυγαν τα παιδιά για σπουδές 

• Απολαµβάνω το σεξ 
• ∆εν είµαι σίγουρη για το αν αυτό που 
νιώθω είναι οργασµός. Το απολαµβάνω… 



 When the “F” word means… 
Faking an orgasm???  



Συχνά… Για Όλες τις γυναίκες 

• Ο οργασµός είναι κάπως έτσι.... 
 
 

 



Όταν το ζευγάρι δεν µπορεί να 
«λύσει» τον γρίφο… 

• 1) Οι γυναίκες προσποιούνται για να µην 
στεναχωρήσουν τον σύντροφό τους 

• 2) Για να τελειώνουνε µε µια διαδικασία 
που είναι βαρετή 

• 3) Για να επιβραβεύσουνε τον παρτενέρ 
τους µε την κρυφή ελπίδα ότι κάποια 
στιγµή θα ζήσουν το “ And they orgasm 
happily ever after” 



Όσο οι Σ.Ε.Κ.Σ θα προσπαθούµε 
να εξηγήσουµε τα ανεξήγητα.. 



Η πραγµατικότητα θα ξεπερνάει 
ΠΑΝΤΑ τις στατιστικές!!! 


