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ΠΡΕλΟύδΙΟ

ΤΟ ΟΜΟλΟΓω δΗΜΟΣΙΑ, ως πράξη εξαγνισμού: «Ναι, 
έχω αυνανιστεί… και μάλιστα επανειλημμένα!»

Στη μεσαιωνική Ισπανία, η ομολογία ενός τέτοιου 
χαμερπούς εγκλήματος, το οποίο μάλιστα διαπράχθηκε 
κατ’ εξακολούθηση, θα αρκούσε ώστε να επιβληθεί στο 
δράστη η θανατική ποινή, ενώ κατά τον 18ο αιώνα  
η ίδια ομολογία θα είχε καταστήσει αναγκαία τη φυλά-
κισή του· τον 19ο θα είχε επισύρει ξυλοδαρμό και κατα-
δίκη σε καταναγκαστικά έργα, ενώ μέχρι πρότινος θα 
προκαλούσε περιφρόνηση και σφοδρή αποδοκιμασία. 
Σήμερα, μπορεί να αφήνει αρκετούς αδιάφορους, εντού-
τοις επιφέρει σοβαρό πλήγμα σε εκείνους που από ανα-
σφάλεια δεν ξέρουν τι να σκεφτούν επ’ αυτού.

Ο Μπεν Τζόνσον ομολόγησε τη χρήση απαγορευμέ-
νων ουσιών, ο Τόμας ντε Κουίνσυ την εξάρτησή του από 
το όπιο, όπως αντίστοιχα ο Θεόφιλος Γκωτιέ τον εθισμό 
του στο χασίς. Έτσι κι εγώ ομολογώ ότι επιδίδομαι στον 
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αυνανισμό, ομολογώ το μοναχικό μου έγκλημα, οι ρίζες 
του οποίου εντοπίζονται στις θείες διδαχές του κειμένου 
της Βίβλου και το οποίο αναγεννιέται από τις στάχτες 
του κατά τον «αιώνα του σκοταδισμού», τουτέστιν τον 
18ο, που δεν είναι μονάχα ο αιώνας του Ρουσσώ αλλά και 
του Τισό, ομοίως πολίτη της Γενεύης, ο οποίος κήρυξε 
κατά τρόπο ιδιαιτέρως άχαρο τον πόλεμο στο φύλο.

Με την έκδοση στα 1758 της πραγματείας De l’ona-
nisme ou Des maladies produites par la masturbation [Περί 
του αυνανισμού ή Περί των ασθενειών που προκαλούνται 
από τον αυνανισμό], ο Τισό διακήρυξε την καταστολή της 
σεξουαλικότητας και των ορμών εν τη γενέσει τους, ενο-
χοποιώντας επιπλέον το φύλο για την πιο «ευρηματική», 
πιο φυσική αλλά και αναφαίρετη όψη που διαθέτει, ήτοι 
τον αυνανισμό· εγκαινιάστηκε έτσι μία περίοδος σκοτα-
δισμού, η οποία έμελλε να διαρκέσει δύο αιώνες. Με την 
πάροδο του χρόνου, ο λόγος του διαπότισε τα ήθη, όπως 
εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να διαποτίζει τη γλώσσα 
και τη λαϊκή συνείδηση και να διατηρείται ζωντανός στον 
πυρήνα της ανθρώπινης ανασφάλειας, υποθάλποντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ενοχή τόσο των ανδρών, όσο των 
γυναικών και των ζευγαριών, στη συνείδηση των οποίων 
αυτό που είναι καλό έχει καταγραφεί ως κακό.

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη συχνότερη έκφανση 
της σεξουαλικότητάς μας, ο αυνανισμός παραμένει το 
βαθύτερα ριζωμένο ταμπού στη δυτική σεξουαλική ηθική. 
Μπορεί τα ήθη να έχουν αλλάξει, μπορεί κάλλιστα να 
παρακολουθούμε σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου στην 
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τηλεόραση, να μιλάμε για το βιασμό, την αιμομιξία ή την 
παρενδυσία, αυτό συμβαίνει όμως διότι τίποτα από τα 
παραπάνω δεν μας αφορά άμεσα: δεν έχουμε διαπράξει 
βιασμό, δεν είμαστε αιμομίκτες, ενώ…

Η φοβερή αυτή σταυροφορία, την οποία πραγματο-
ποίησε μία στρατιά από αφελείς διώκτες, στην πραγμα-
τικότητα υποκινήθηκε, δικαιώθηκε και νομιμοποιήθηκε 
από έναν μεγάλο φόβο: πρόκειται για το φόβο μπρο-
στά στο τέλος του κόσμου, το φόβο για την ολοσχερή 
καταστροφή της ανθρωπότητας, το φόβο ενώπιον της 
παρακάτω ανατρεπτικής αποκάλυψης: το σπέρμα είναι 
ζωντανό, περιέχει ανθρώπινα όντα· προσοχή! να μη δια-
πραχθεί γενοκτονία! 

Αν όμως ένα αίσθημα σαδισμού και εκδικητικότη-
τας εξαπέλυσε μία μέρα εναντίον της ανθρωπότητας τον 
εγκληματικό αυτόν αφορισμό, κανείς μέχρι τώρα δεν 
τόλμησε να πει ότι η απαγόρευση έχει αρθεί. Αυτό επι-
χειρείται σήμερα με το Εγκώμιο στον αυνανισμό.
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Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟύ φύλΟύ

«Αληθεύει πως οι λέξεις που σπάνια 
γράφουμε ή λέμε, οι λέξεις που καλύπτουμε 
πίσω απ’ τη σιωπή είναι ταυτόχρονα εκείνες 
που γνωρίζουμε καλύτερα απ’ οποιεσδήποτε 
άλλες»

Μontaigne, Δοκίμια, ΙΙΙ

Θεωρώ πως κάλλιστα μπορούμε να κάνουμε λόγο για 
ιστορία του φύλου, ακριβώς όπως μιλάμε για ιστορία 
του γέλιου και αυτό διότι τον 18ο αιώνα ένα σεξουαλικό 
έγκλημα διαπράχθηκε σχεδόν τυχαία στο καντόνι της 
Βωντ στην Ελβετία, στις όχθες της λίμνης λεμάν, εκεί 
όπου την εποχή εκείνη έλαμπε το πνεύμα του Ρουσσώ, 
πολίτη της Γενεύης, ενόσω το πνεύμα του Βολταίρου 
φώτιζε τις κορυφές του φερναί.

Η ιστορία του φύλου ξεκινά στα 1758, στη λωζάννη, 
με την έκδοση –που πραγματοποιείται στη λατινική 
γλώσσα και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων– ενός 
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καθ’ όλα σοβαρού εγχειριδίου, στο οποίο ο συγγραφέας 
του Samuel Tissot έδωσε τον τίτλο Testamen de morbis ex 
manustupratione [Δοκίμιο περί των ασθενειών που προκα-
λούνται από τον αυνανισμό]. Το εν λόγω έργο έπεται της 
έκδοσης του Dissertation sur les fièvres bilieuses [Πραγμα-
τεία περί του χολώδους πυρετού], ενός από τα γνωστότερα 
κείμενά του.

Η έκδοση αυτή θα μπορούσε να έχει ανεκδοτικό 
χαρακτήρα, όπως τόσες και τόσες της εποχής εκείνης. 
Κι όμως, θα επαναφέρει στο προσκήνιο τους κακούς δαί-
μονες της Ιεράς Εξέτασης και θα μεταστρέψει σημα-
ντικά τόσο τη σεξουαλική ηθική όσο και τους τρόπους 
συμπεριφοράς μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Το βιβλίο 
αυτό θα αποτελέσει πραγματικό σύμβολο, θα επανεκδοθεί 
αρκετές φορές και θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για 
τη μεγαλύτερη σεξουαλική καταστολή που γνώρισε ποτέ 
η Ευρώπη και η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Samuel Auguste David André Tissot, ο οποίος 
προτιμούσε να τοποθετεί πριν από το επώνυμό του 
μοναχά τα αρχικά S.A., Samuel André, γεννήθηκε στις 
20 Μαρτίου 1728 στην κοινότητα Γκρανσύ της Βωντ 
και προερχόταν από περιβάλλον βαθιά θρησκευόμενο. 
Ο θείος του, στον οποίο οι γονείς του τον εμπιστεύτηκαν 
από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του, ήταν πάστο-
ρας. Έπειτα από λαμπρές σπουδές στη Γενεύη, φοιτά 
στην ιατρική σχολή του Μονπελιέ, την παλαιότερη και 
πιο φημισμένη σχολή της εποχής. Στα 1749 αναγορεύ-
εται διδάκτωρ της ιατρικής και εν συνεχεία εγκαθίστα-
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ται στη λωζάννη. Οι ικανότητές του, ιδιαίτερα στην 
αντιμετώπιση της ευλογιάς, για τη θεραπεία της οποίας 
καταφεύγει σε μεθόδους τις οποίες χαρακτηρίζει «δροσι-
στικές», σε εποχή όπου οι γιατροί δεν συνιστούσαν καμία 
άλλη αγωγή πέρα από τα ατμόλουτρα, τον βοηθούν να 
εδραιώσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο τη φήμη του σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, ο Τισό εκδίδει αρκετά 
συγγράμματα τα οποία βρίσκουν μεγάλη απήχηση στο 
ευρύ κοινό, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας για-
τρός απευθύνεται στο λαό στην καθομιλουμένη. Το έργο 
Avis au peuple sur la santé [Συμβουλές προς το λαό σχε-
τικά με την υγεία] κυκλοφορεί στα 1761, μεταφράζεται 
σε περίπου δέκα γλώσσες και αποσπά τα διθυραμβικά 
σχόλια των συγχρόνων του. Η πόλη της λωζάννης τον 
αναγορεύει αστό και τον κάνει μέλος του συμβουλίου 
της, οι πόλεις της Βέρνης και της Γενεύης τον τιμούν με 
πολυάριθμες διακρίσεις, ενώ η Βασιλική Εταιρεία του 
λονδίνου τον περιλαμβάνει στα μέλη της. Στα 1786,  
ο βασιλιάς της Πολωνίας τού δίνει τον τίτλο του πρώτου 
γιατρού· το επόμενο έτος ο ίδιος τίτλος τού απονέμεται 
από το βασιλιά της Αγγλίας. 

Εντούτοις, ο Τισό αρνείται όλες τις παραπάνω τιμη-
τικές διακρίσεις και παραμένει στη λωζάννη, όπου 
δέχεται ασθενείς που ταξιδεύουν στην Ελβετία από κάθε 
σημείο της Ευρώπης προκειμένου να τον επισκεφθούν. 
Το ιατρικό-λογοτεχνικό έργο του διαθέτει αρκετή πρωτο-
τυπία ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ευρύτερου 
κοινού. Πλάι στα συγγράμματα ειδικού περιεχομένου,  
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τα οποία αφιερώνει στη μελέτη των διαφορετικών ειδών 
πυρετού, της ημικρανίας ή της επιληψίας και στη θερμή 
υποδοχή του έργου Συμβουλές προς το λαό, τοποθετείται 
μία ιδιαιτέρως μοντέρνα μελέτη σχετικά με τα δεινά 
των λογοτεχνών, η οποία εκδίδεται στα 1769 και τιτλο-
φορείται De la santé des gens des lettres [Σχετικά με την 
υγεία των ανθρώπων των γραμμάτων]. Ακολουθεί την 
επόμενη χρονιά το Essai sur les maladies des gens du 
monde [Δοκίμιο περί των νόσων των κοσμικών], ένα είδος 
εγχειριδίου εκλαϊκευμένης ιατρικής που απευθύνεται στην 
καλή κοινωνία. 

λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της βιογραφίας 
του, ο Τισό μοιάζει το δίχως άλλο άνθρωπος ιδιαίτερος, 
ξεχωριστός, ευρηματικός, ένας ερευνητής ακαταπόνητος 
και μέχρις ενός βαθμού χαρισματικός. Καταξιωμένος 
καθώς ήταν ως γιατρός, προφανώς δεν είχε ανάγκη να 
ασχοληθεί με τη σεξουαλική πράξη για να αποκτήσει 
περαιτέρω φήμη. Κι όμως, αν για κάτι έμεινε γνωστός, 
αυτό δεν είναι άλλο από τις θέσεις του σχετικά με τον 
αυνανισμό.

Ενδεχομένως σήμερα ο Τισό φαντάζει ως ο μέγας 
εμπνευστής της ιστορίας του φύλου, ως ο παντοδύναμος 
δημιουργός του μύθου του αυνανισμού· μολαταύτα, μια 
τέτοια θεώρηση απέχει από την αλήθεια και στην πραγ-
ματικότητα το έργο του Τισό δεν λειτούργησε παρά ως  
ο μεγεθυντικός φακός ο οποίος έφερε στο φως το τραυμα-
τικό σοκ που υπέστη η προεπιστημονική Ευρώπη όταν, 
ανακαλύπτοντας τα μυστήρια της ζωής, ήρθε αντιμέτωπη 
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με την ύπαρξη του σπερματοζωαρίου και αντέδρασε αμυ-
νόμενη απαγορεύοντας τον αυνανισμό. Άλλωστε, μια 
από τις αρετές του αποδιοπομπαίου τράγου είναι ότι σε 
περιόδους κρίσης ισχυροποιεί τους συνεκτικούς δεσμούς 
της κοινωνίας. Και στην προκειμένη περίπτωση, δια-
πράχθηκε ένα σεξουαλικό έγκλημα το οποίο παρέβαινε 
το ύψιστο ταμπού που συνίσταται στη διατήρηση της 
ζωής. Ο διώκτης δικαιολογεί πάντοτε τις ενέργειές του 
με το να ενοχοποιεί το θύμα για μια πράξη την οποία  
ο ίδιος καταδικάζει ως εγκληματική. Την καταδίωξη ανα-
λαμβάνει να φέρει εις πέρας, διαιωνίζοντάς τη από γενιά 
σε γενιά, η χείρα –όχι βοηθείας, αλλά εκδίκησης– όλων 
εκείνων που ο René Girard με κυνισμό αποκαλεί αφελείς 
διώκτες, εκείνων «που δεν γνωρίζουν τι κάνουν». 

Όπως στην ιστορία κάθε εγκλήματος, έτσι και εδώ, 
η χρονολογική σειρά των γεγονότων είναι ιδιαιτέρως 
χρήσιμη και επιβεβαιώνει την ορθότητα της υπόθεσής 
μας, ότι δηλαδή η απαγόρευση του αυνανισμού υπήρξε 
το αποτέλεσμα της συνωμοσίας μεταξύ της ιατρικής 
και της θρησκείας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η γονι-
μότητα του είδους. Έναν αιώνα πριν από το έγκλημα,  
η Εκκλησία και η κοινωνία κατήγγελλαν την υπερβολική 
ελευθεριότητα· ο αυνανισμός όμως δεν αποτελούσε ακόμα 
καταδικαστέα πράξη ούτε για τη μεν ούτε για τη δε. 
Το ανωτέρω παράδειγμα θα μπορούσε να λειτουργήσει 
ως απόδειξη –αν υποθέσουμε πως κάτι τέτοιο κρίνεται 
σκόπιμο– της στάσης «αδιαφορίας» απέναντι στον αυνα-
νισμό: στα 1675, στο διαβόητο πρώτο «εγχειρίδιο σεξο-
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λογίας» με τίτλο Tableau de l’amour conjugal [Πίνακας 
του συζυγικού έρωτα] ο συγγραφέας του, Nicolas Venette, 
δεν χρησιμοποιεί τον όρο ούτε μία φορά. 

Το σημαίνον γεγονός, που αποτέλεσε το σημείο εκκί-
νησης για αυτό που αποκαλούμε ιστορία του φύλου, στην 
πραγματικότητα δεν είναι άλλο από την ανακάλυψη του 
σπερματοζωαρίου στα 1677 από τον Leeuwenhoek.  
Η εν λόγω ανακάλυψη προκάλεσε σημαντικές ανατα-
ραχές στους ιατρικούς και φιλοσοφικούς κύκλους της 
εποχής, διότι κατέστησε αναγκαία την επανεξέταση της 
σεξουαλικής ηθικής υπό το πρίσμα αυτής της νέας και 
συναρπαστικής προοπτικής. Την ανακάλυψη αυτήν ακο-
λουθεί μερικές δεκαετίες αργότερα και συγκεκριμένα στα 
1710 η έκδοση στο λονδίνο ενός ανυπόγραφου φυλλαδίου, 
που ο Τισό αποδίδει σε κάποιον Bekkers, γιατρό στο 
επάγγελμα, και το οποίο φέρει τον τίτλο Onania ou le 
Péché infâme de la souillure de soi et toutes les conséquen-
ces affreuses chez les deux sexes, avec des conseils moraux  
et physiques à l’adresse de ceux qui ont déjà eu préjudice 
de cette abominable habitude [Αυνανία ή το ειδεχθές Αμάρ-
τημα του μιάσματος του ιδίου και όλες οι φρικτές συνέπειές 
του για τα δύο φύλα, μαζί με συμβουλές ηθικής και φυσι-
κής τάξεως προς χρήση όσων υπέκυψαν ήδη στην απεχθή 
αυτήν συνήθεια]. Η επιτυχία του έργου υπήρξε μεγάλη, 
αν κρίνουμε από τις είκοσι τέσσερις εκδόσεις που κατέ-
γραψε ο Βολταίρος, μόλις μερικά χρόνια μετά την πρώτη.  
Οι ιατρικοί κύκλοι της Ευρώπης δεν αργούν να υιοθετή-
σουν κοινή στάση: όλοι οι μεγάλοι γιατροί –ο Boerhaave, 
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ο Hoffmann, ο Blancard, ο Lewis, ο Zimmermann– γνω-
στοποιούν την ομόφωνη άποψή τους: καταδικάζουν τον 
αυνανισμό. Το έδαφος έχει πλέον προετοιμαστεί για την 
έκδοση του έργου του Τισό, που πραγματοποιείται στα 
1758. δύο χρόνια αργότερα μεταφράζεται στα γαλλικά 
και κυκλοφορεί στη λωζάννη από τον ίδιο εκδότη που 
αναλαμβάνει ταυτόχρονα την έκδοση του έργου l’Ona-
nisme ou Discours philosophique et moral sur la luxure 
artificielle et sur tous les crimes relatifs [ο Αυνανισμός  
ή φιλοσοφικός και ηθικός Λόγος σχετικά με την επίπλαστη 
λαγνεία και όλα τα συναφή κρίματα]. Ο συγγραφέας του,  
ο πάστορας Dutoit-Membrini, ήταν ιεροκήρυκας με 
μεγάλη επιρροή και πνευματικός καθοδηγητής μιας ιδι-
αιτέρως σκληροπυρηνικής αίρεσης. Είναι φανερό ότι το 
έργο του συμπληρώνει το λόγο του Τισό. Το τρομερό 
αυτό δίδυμο προφανώς είχε προσχεδιάσει το έγκλημά 
του: «Γράφω για τις ασθένειες που προκαλεί ο αυνα-
νισμός και όχι για τον ίδιο τον αυνανισμό», σημειώνει  
ο Τισό, ενώ ο Membrini διευκρινίζει: «Θα προσπα-
θήσω να εξετάσω την ηθική πλευρά του ζητήματος και 
να καταδείξω τη φρικαλεότητα σε όλο της το εύρος».  
Η σταυροφορία κατά του φύλου ξεκινά.

Γυρίζουμε δύο αιώνες πίσω. Βρισκόμαστε στα 1576 
στον πύργο του Montaigne. Μόλις μερικές λεύγες από το 
μέγαρο όπου μερικά χρόνια αργότερα θα αναλάμβανε τα 
καθήκοντα του δημάρχου της πόλης, ο Michel Eyquem 
κάνει τις τελικές διορθώσεις στο κείμενο Apologie de 
Raimond Sebond [Απολογία του Raimond Sebond] –του 
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γνωστού Ισπανού θεολόγου της εποχής– που αποτελεί 
το δωδέκατο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των Δοκι-
μίων, της μακροσκελούς και ελεύθερης αυτής κριτικής 
στις κοινοτοπίες και τις στερεοτυπίες της κοινής λογικής. 
ύιοθετώντας το ύφος της απολογίας, ο Montaigne κατα-
φέρνει να αντικρούσει τις θέσεις της κλασικής φιλοσοφίας 
καθώς και τις ιδέες των συγχρόνων του. Στις τελευταίες 
σελίδες του εν λόγω κεφαλαίου προσεγγίζει το ζήτημα 
της σχετικότητας των ηθικών αξιών, της αρετής και της 
διαστροφής και εκφέρει για πρώτη φορά στη γαλλική 
γλώσσα τη λέξη αυνανισμός: «διότι ο διογένης, επιδιδό-
μενος δημόσια στον αυνανισμό, έδινε το λόγο του στους 
παρευρισκόμενους ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούσε να 
χορτάσει την κοιλιά του, τρίβοντάς τη».

Η ιστορία αυτής της λέξης, που προήλθε από τα λατι-
νικά και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα γραπτά του 
Μontaigne σε περίοδο κατά την οποία η γλώσσα λάμβανε 
την υπόστασή της συμφώνως προς το πνεύμα της εποχής 
και υπό το βάρος των νέων ιδεών, είναι μάλλον αξιοπερί-
εργη. δεδομένου ότι η γλώσσα με την οποία ανατράφηκε 
ο Μontaigne ήταν τα λατινικά, μοιάζει πολύ πιθανό να 
υπήρξε ο ίδιος ο δημιουργός της λέξης και κατά συνέ-
πεια –κατά κάποιον τρόπο– ο εφευρέτης της έννοιας στα 
γαλλικά. διότι εξυπακούεται πως δεν αναφέρεται κανείς 
στον αυνανισμό ατιμωρητί. 

Θα μπορούσε κανείς να ψέξει τον Μontaigne για ελευ-
θεριότητα; Επρόκειτο μάλλον για έναν ελευθερόφρονα 
στοχαστή, ο οποίος περιφρονούσε την ηθική με την ευρεία 
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έννοια του όρου και αντ’ αυτής προτιμούσε μια ηθική 
η οποία διαμορφώνεται από την προσωπική εμπειρία 
του κάθε ατόμου. Αυτή του η θεώρηση τον κατατάσσει 
μεταξύ των πρώτων στοχαστών που τοποθετήθηκαν στον 
αντίποδα των ηθικιστών. Και συνεχίζει: «Σε όσους τον 
[τον διογένη] ρωτούσαν γιατί δεν αναζητούσε κάποιο 
μέρος περισσότερο κατάλληλο για να φάει [να αυνανιστεί] 
εκείνος απαντούσε: διότι στο δρόμο με πιάνει πείνα».  
Ο Μontaigne προασπίζει την ατομική ελευθερία, θέτο-
ντας τον παρακάτω μοναδικό όρο: «Να μην επιβάλλεται 
στην απόλαυση κανένας άλλος περιορισμός πέρα από το 
μέτρο και τη μέριμνα για τη διατήρηση της ελευθερίας 
του άλλου».

Τέλος, συμβολική σημασία αποκτά το γεγονός ότι  
η λέξη αυτή γεννιέται από την πένα του Μontaigne, 
ειδικά εφόσον είναι γνωστή η ηθική δέσμευση του συγ-
γραφέα των Δοκιμίων για μια ορθή ομολογία όταν οι 
άλλοι σιωπούν: «Εξάλλου έθεσα ως αίτημα στον εαυτό 
μου να τολμά να ομολογεί όλα όσα τολμά να κάνει και 
αποστρέφομαι κάθε σκέψη που μένει ανομολόγητη. διότι 
είναι αλήθεια πως οι λέξεις που σπάνια γράφουμε ή λέμε, 
οι λέξεις που καλύπτουμε πίσω απ’ τη σιωπή είναι ταυ-
τόχρονα εκείνες που γνωρίζουμε καλύτερα απ’ οποιεσδή-
ποτε άλλες». Η εφεύρεση αυτή συνιστά ταυτόχρονα και 
μία πρώτη ομολογία.

Στη συνέχεια και για περισσότερο από έναν αιώνα,  
η λέξη απαντά στους δύο ακόλουθους γραμματικούς 
τύπους: manustupration [από τη λέξη manus, που στα 




