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Masters & Johnson (1966)
Υποστήριζαν οτι ο οργασμός είναι ίδιος από όπου και αν 
προέρχεται ( κλειτοριδικός ή κολπικος- σημείο G) χωρίς να έχουν 
τα μέσα να αποδείξουν  τις διαφορετικού τύπου μυικές 
συσπάσεις σε κάθε τύπο οργασμού.



I.Singer (1973, pp 72-73)
Σεξολόγος, χωρίς επιστημονική τεκμηριωση, από μια 
περιορισμένη βιβλιογραφική έρευνα κατατάσει τον οργασμό

1. «του αιδοίου»: ρυθμικές συσπάσεις που δημιουργούνται ή 
μεσω της κλειτορίδας ή μετά από συνουσία

2. «της μήτρας»: χωρίς κολπικές συσπάσεις, μόνο με “απνοια”
κ “λαχανιασμα” που δημιουργούνται χωρις συνουσία μόνο 
με επαφή πέους-τραχήλου

3. «μικτός»: περιλαμβάνει στοιχεία και απο τους δύο 
παραπάνω, που προκαλείται  από συνουσία και η γυναικα 
εμφανίζει και τα στοιχεία του «οργασμού της μήτρας»



Τύποι γυναικείου οργασμού 
ανάλογα με το «σημείο» ερεθισμού
Ο οργασμός μπορεί να προέρχεται από :
• Κόλπο
• Κλειτορίδα
• Περιουρηθρικα  (Levin 2001)
• Στήθος/θηλές ( Kolodnay at all 1974, Masterters & Johnson 

1966, p 54)
• Φαντασιώσεις (Masterters & Johnson 1966,  Whipple,Ogden

& Komisaruk 1982)
• Ύπνωση ( Levin 1992)
• Κατα την διάρκεια του ύπνου (C.Fisher et al 1983, Kinsey et al 

1953, Wells 1983)
• «αυτόματος», χωρίς να υπάρχουν σεξουαλικά ερεθίσματα 

(Polatin & Douglas 1953)



Bohlen, Held, Sanderson &Ahlgren
(1982)
Περιγραφή του τύπου των μυικών συσπάσεων κατά τον 
οργασμο:

1. Οργασμός με τακτικές ρυθμικές συσπάσεις

2. Οργασμός με τακτικές συστολές και στη συνέχεια με 
κάποιες παράτυπες

3. Οργασμός χωρις ρυθμικές συσπάσεις κατα την διάρκεια του



Are there different types of female orgasm?

Έρευνα σε 503 γυναίκες που περιέγραψαν τον οργασμό τους 
μετα από επαφή με σύντροφο (276) και μετά από 
αυτοϊκανοποίηση (227) κατεγραψε  τους τύπους οργασμού με 
βάση τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν κατα την 
διάρκεια του οργασμου.

King R et al. Arch Sex Behav. 2011 Oct;40(5):865-75



Are There Different Types of Female Orgasm?

10 dimensions of female orgasm
Composite dimensions Component  adjectives

Building sensations Swelling/ Building

Flooding sensations Flowing/ Flooding

Flushing sensations Spreading/ Flushing

Shooting sensations Spurting/ Shooting

Throbbing sensations Pulsating/ Throbbing

General spasms Quivering/ Trembling/ Shuddering

Pleasurable satisfaction Pleasurable/ Fulfilling/ Satisfying

Relaxation Soothing/ Relaxing/ Peacefu

Emotional intimacy Loving /Tender/ Unifying/ Close/ 
Passionate

Ecstasy Elated/ Ecstatic/ Euphoric/ Rapturous

King R et al. Arch Sex Behav. 2011 Oct;40(5):865-75



Are There Different Types of Female Orgasm?

ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ I High pleasure/sensation with 
partner(n=41)

ΤΥΠΟΣ II High pleasure/med sensation with
partner (n=159) 

ΤΥΠΟΣ III Medium pleasure/low sensations with 
partner (n=46)

ΤΥΠΟΣ IV Low pleasure & sensation with partner 
(n=30) 

King R et al. Arch Sex Behav. 2011 Oct;40(5):865-75



Ο οργασμός είναι στο μυαλό ή στο 
σώμα;

Η οργασμική ευχαρίστηση σχετίστηκε με:

 Γνωστικές/ συναισθηματικές παραμέτρους της
οργασμικής εμπειρίας

 Τη συνολική σωματική και ψυχική ένταση, όχι την
ένταση σε συγκεκριμένα ανατομικά σημεία

 Την ικανοποίηση από τη σχέση

Mah K & Binik Y J Sex Mar. Therapy  2005;31 (3):187-200



Τελικά
γυναικείος οργασμός:
επίτευξη ή προσποίηση?



Για το τέλος όλη η αλήθεια...
Τα 20 είδη του γυναικείου οργασμού…

1. Γεωγραφικός: Εδώ! Εδώ! και Εκεί! Εκεί!
2. Θρησκευτικός: Θεεεέ μου!!!
3. Ετοιμοθάνατος: Πεθαίνωωωω!!!
4. Δολοφονίας: Αν σταματήσεις, σε σκότωσα!!!
5. Θετικός: Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι!
6. Αρνητικός: Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι!
7. Στιγμιαίος: Τώρα! τώρα! τώρα!
8. Επίπονος: Ωχχχ! αχχχχχχ! Ωχχχ! Αααιιιιιχχ!!!
9. Επεξηγηματικός: Έτσι! Έτσι! Έτσι!
10. Επιβεβαιωτικός: Αυτό είναι! Αυτό είναι!
11. Οργασμός της αγελάδας: Μμμμμμμμμμμμμμμμμμμ
12.  Μητρικός: Παιδί μου!!!
13. Οργασμός της μοδίστρας: Σκίσε με!
14. Οργασμός της βρεφονηπιοκόμου: Μωράκι μου… Μωράκι μου!!
15. Οργασμός της πάπιας: Α-παπα παπα-παπα!!
16. Ο οργασμός του κάμπινγκ : …………… (για να μην ακούν από τις διπλανές σκηνές)
17. Οργασμός της ψυχρής: Λιώνω!!!
18. Οργασμός της ψεύτρας: Τελείωσες καρδούλα μου; Αχ, αχ κι εγώ…
19. Οργασμός του G.P.S.: Πιο πάνω, πιο πάνω, πιο δεξιά. Εκεί, εκεί ανάμεσα!!
20. Οργασμός ανοργασμικής: Τελείωσες; Μπορούμε τώρα να συζητήσουμε λίγο σοβαρά για τη σχέση μας;



ευχαριστώ ....
καλό καλοκαίρι....


