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Συµπεριφοράς 
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Atlas of Clinical Urology, Volume 1, Chapter 5 



Όροι Όροι 

• Αυτοερωτισµός (Autoerotism): Πρακτική σεξουαλικής διέγερσης 
µέσω ενδογενούς ερεθίσµατος 

• Havelock Ellis (16th century): "the phenomena of spontaneous sexual 
emotion generated in the absence of an external stimulus 
proceeding, directly or indirectly, from another person" 

• Αυνανισµός (masturbation): µορφή αυτοερωτισµού, 
αυτοϊκανοποίηση µε φυσικά ή τεχνητά µέσα, µε σύντροφο ή κατ’ 
ιδίαν. 

• Ο αυνανισµός από την αρχαία εποχή συµβόλιζε την αφθονία. 
• Αυνάν (Γένεση 38:2-10) «όταν εισήρχετο προς την γυναίκα του 

αδελφού αυτού, εξέχεεν επί την γην, του µη δούναι σπέρµα τω 
αδελφώ αυτού» 

• Ο αυνανισµός είναι µία από τις φυσιολογικές επιλογές για 
σεξουαλική έκφραση. 
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Θεωρήσεις Θεωρήσεις 



Στοιχεία Παρατήρησης Στοιχεία Παρατήρησης 

• Α. Ανθρώπους - Ζώα 

• Β. Άντρες  – Γυναίκες 

• Γ. Ενήλικες - Παιδιά 

• ∆. Συµβατικός – Μη Συµβατικός 

• Ε. Με παρακολούθηση ταινιών – Με φαντασιώσεις – Με καθρέφτη 

• ΣΤ. Με βοηθητικά µέσα (τεχνητά ή φυσικά) – Χωρίς µέσα 

• Ζ. Με άλλα άτοµα – Κατ’ ιδίαν 

• Η. Για απόλαυση – Άλλους λόγους (θρησκεία, ιατρογενής, festival)  
(9/12/1994 Bill Clinton fired Joycelyn Elders)    (Masturbate-a-thon), 
(National Masturbation Day, 7th of May) (Wank Week) 
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Αυνανισµός στα ζώα Αυνανισµός στα ζώα 



Αυνανίζεστε; Αυνανίζεστε; 



Sex practices by gender of virginal high 

school adolescents 

Sex practices by gender of virginal high 

school adolescents 
Source: Atlas of Clinical Gynecology, Volume 1, Chapter 10 





Αυνανισµός και Γάµος Αυνανισµός και Γάµος 



Πρωκτική αυτοϊκανοποίηση Πρωκτική αυτοϊκανοποίηση 

• Ερεθισµός του πρωκτού µε δάχτυλα ή ξένα σώµατα, 
ταυτόχρονα ή κατ’ ιδίαν (Anal masturbation / pegging) ♂♀ 

• Ερεθισµός του πρωκτού µε δάχτυλα ή ξένα σώµατα, 
ταυτόχρονα ή κατ’ ιδίαν (Anal masturbation / pegging) ♂♀ 



Το µουδιασµένο χέρι Το µουδιασµένο χέρι 
♂ ♀ 



Οικιακή Βοήθεια Οικιακή Βοήθεια 

Vacuum Feeling ♂ Vacuum Feeling ♂ Hot and Cold Testicles Feeling ♂ 



Ταυτόχρονα µε άλλη δραστηριότητα Ταυτόχρονα µε άλλη δραστηριότητα 

Στο αυτοκίνητο Στο αυτοκίνητο Στο μάθημα Στο μάθημα Στη τουαλέτα Στη τουαλέτα 

♂ ♀ 



Χωρίς να σε καταλάβουν Χωρίς να σε καταλάβουν 

Χρήση µυών του πυελικού εδάφους και µηρών   ♂ ♀ 



Αυτοπεολειχία - Αυτοαιδοιολειχία Αυτοπεολειχία - Αυτοαιδοιολειχία 



Φρούτα και Λαχανικά Φρούτα και Λαχανικά ♂ ♀ 



Άλλες τροφές και ξένα σώµατα Άλλες τροφές και ξένα σώµατα 

• aloe vera 

• cupcakes 

• kebab 

• ψωµί  

• τυρί  

• µακαρόνια µε τυρί 

• σαλάµι 

• συκώτι 

• βούτυρο 

• µοσχάρι / χοιρινό κονσέρβα 

• κοτόπουλο 
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• συκώτι 

• βούτυρο 

• µοσχάρι / χοιρινό κονσέρβα 

• κοτόπουλο 

• λάµπες, κεριά 

• συσκευές σαµπουάν & σπρέι 
αλατιέρες, ταµπόν 

• πάνες, σερβιέτες, έπιπλα 

• µπατονέτες, πλαστελίνη 

• σύριγγες, φούσκες αναρρόφησης 

• παγάκια, κουζινικά, λούτρινα 

• βούρτσα µαλλιών, κάλτσες, 
οδοντόβουρτσα 

• PlayStation 

• γραβάτα, δαχτυλίδια, γάντια 

• σφουγγάρια & ποτήρι, σαπούνι 

• Vic’s 

• λάµπες, κεριά 
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οδοντόβουρτσα 

• PlayStation 

• γραβάτα, δαχτυλίδια, γάντια 

• σφουγγάρια & ποτήρι, σαπούνι 

• Vic’s 

♂ ♀ 



Homemadepussy or Handmade Pussy Homemadepussy or Handmade Pussy 



Ένδυση – Υπόδηση - Υφάσµατα Ένδυση – Υπόδηση - Υφάσµατα 

Ρούχα, παπούτσια, µαξιλάρια ή στρώµα    
Dakimakura / Tatami                                                        ♂ ♀ 



Το τηλέφωνο Το τηλέφωνο 

♂ ♀ 



Παιχνίδια του σεξ (Sex toys) Παιχνίδια του σεξ (Sex toys) 

• Τεχνητά πέη (δονητές) 

• Τεχνητά αιδοία – πρωκτοί 

• Ολόσωµοι πλαστικοί σύντροφοι 

• Πρωκτικές / Αιδοιικές χάντρες 

• Κλύσµατα 

• Urethral sounding and urethral play 

• Venus machines 

• Sybian machines 

• iBuzz / teledidonics / electrosex, e-stim 

• Τεχνητά πέη (δονητές) 

• Τεχνητά αιδοία – πρωκτοί 

• Ολόσωµοι πλαστικοί σύντροφοι 

• Πρωκτικές / Αιδοιικές χάντρες 

• Κλύσµατα 

• Urethral sounding and urethral play 

• Venus machines 

• Sybian machines 

• iBuzz / teledidonics / electrosex, e-stim 



Τεχνητά πέη (δονητές) Τεχνητά πέη (δονητές) 
• dildos / prostate massagers / butt plugs 

• Παλαιότερος πήλινος φαλλός, Ανώτερη Παλαιολιθική Εποχή 30.000 ετών, 
Hohle Fels Cave, Ulm, Germany 

• Materials: Jelly rubber, rubber, silicone, glass, pyrex, plastic 
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1. Taylor, T. 1996. The Prehistory of Sex. New York: Bantam. p. 128.                                                                                                                                     

2. Paul L. Vasey, Intimate Sexual Relations in Prehistory: Lessons from the Japanese Macaques.                                                                                   

3. World Archaeology, Vol. 29, No. 3, Intimate Relations (Feb., 1998), pp. 407-425                                                                                                           

4. Amos, Jonathan (2005-07-25). "Ancient phallus unearthed in cave". BBC News. Retrieved 2010-05-01 





Τεχνητά αιδοία - πρωκτοί Τεχνητά αιδοία - πρωκτοί 

pocket pussies, fleshlights, fleshjacks pocket pussies, fleshlights, fleshjacks 



Ολόσωµοι πλαστικοί σύντροφοι Ολόσωµοι πλαστικοί σύντροφοι 

κούκλες - dolls κούκλες - dolls 



Πρωκτικές / Αιδοιικές χάντρες Πρωκτικές / Αιδοιικές χάντρες 

Anal beads, Ben Wa balls, Geisha balls, Venus balls, KGoal 
Kegel muscles use 

Anal beads, Ben Wa balls, Geisha balls, Venus balls, KGoal 
Kegel muscles use 



Κλύσµατα Κλύσµατα 
κλυσµαφιλία - klismaphilia κλυσµαφιλία - klismaphilia 



Urethral sounding and urethral play  Urethral sounding and urethral play  



Male Masturbation machines Male Masturbation machines 

Venus   vacuum Venus   vacuum 



Female Masturbation machines Female Masturbation machines 

Symbian  Symbian  The Jetaime The Jetaime 

Σύβαρις, Καλαβρία, Νότια Ιταλία, 
Abco Research Associates in Monticello 

Penthouse 1987 



Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Αυνανισµός Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Αυνανισµός 
iBuzz / teledidonics / electrosex, e-stim, simulators iBuzz / teledidonics / electrosex, e-stim, simulators 



Αµοιβαία αυτοϊκανοποίηση  Αµοιβαία αυτοϊκανοποίηση  

mutual masturbation mutual masturbation 



Orgasmic Meditation (OM), OM-ing Orgasmic Meditation (OM), OM-ing 

OneTaste movement, San Fansisco 2001, Nicole Daedone OneTaste movement, San Fansisco 2001, Nicole Daedone 

http://www.youtube.com/watch?v=s9QVq0EM6g4&feature=player_embedded 
  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pYohBt5AVmA 



Βίαιη κάµψη και έλξη του πέους Βίαιη κάµψη και έλξη του πέους 
“Taghaandan” - “breaking the Qholenj” - Jelqing  

1. Zargooshi J. Sexual function and tunica albuginea wound healing following penile fracture: An 18-year follow-up study of 352 patients from 

Kermanshah, Iran. J Sex Med 2009;6:1141-50. 

2. Zargooshi J. Penile fracture in Kermanshah, Iran: report of 172 cases. J Urol 2000;164:364-6. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5347(05)67361-2 

3. Mohammad  Kazem  Moslemi, MD, Penis Fracture, Can Urol Assoc J 2013;7(9-10):e572-5. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.179, Published online 

September 10, 2013. 

4. Al Ansari et al, Which is guilty in self-induced penile fractures: marital status, culture or geographic region? A case    series and literature review., 

Int J Impot Res. 2013 Nov-Dec;25(6):221-3. doi: 10.1038/ijir.2013.16. Epub 2013 Apr 4 
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3. Mohammad  Kazem  Moslemi, MD, Penis Fracture, Can Urol Assoc J 2013;7(9-10):e572-5. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.179, Published online 
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122 cases  (66 manual bending)    54,1%     (Al Ansari et al), Quatar 

 

86 cases     56 married (65%)  30 single (35%) 

                    26 sexual intercourse             (30,2%) 

                    48 manual bending                 (56%) 

                    12 rolling / falling of the bed (13,8%)         Mohammad Kazem Moslem, Iran 

 

Zargooshi series                         76,4%     Western Iran 

 

Midlle East  &  North Africa      55% 

 

USA  & Europe                            30%                          



Αυτοερωτική ασφυξία και δέσιµο Αυτοερωτική ασφυξία και δέσιµο 

autoerotic asphyxiation and self-bondage autoerotic asphyxiation and self-bondage 



Ιστορικοί αυνανισµοί Ιστορικοί αυνανισµοί 

• Marquis de Sade - masturbating crucifixes 
• Atum – Το µοντέλο της δηµιουργίας – Οι Φαραώ 
• Αρχαίες παγανιστικές τελετές Μ. Ανατολή – Κοινωφελής θεωρία 
• Jelqing – Κρεσέντο γονιµοποίησης – Επιµήκυνση πέους 
• Γυναικεία αυτοϊκανοποίηση (Αρχαία Ελλάδα, Ταοϊσµός) 
• Αυνανισµός χωρίς εκσπερµάτιση (Ταοϊσµός, Τάντρα, Karezza) 
• Αρχαία Ελλάδα (5ος αιώνας π.Χ.) - Ολισβοκόλικες 
• Αρχαία Ρώµη – Αριστερόχειρος αυνανισµός 
• Κλεοπάτρα (αρχαίος δονητής νεροκολοκύθας) 
• Κίνα (15ος αιώνας) – Λακαριστά ξύλινα πέη 
• Βικτοριανή εποχή (Manipulator, Chattanooga) – Ιατρικές εφευρέσεις 

- “la titillation du clitoris” 
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Sauvageau A1, Racette S, Autoerotic deaths in the literature from 1954 to 2004: a review. 

 J Forensic Sci. 2006 Jan;51(1):140-6. 

Schott JC1, Davis GJ, Hunsaker JC 3rd, Accidental electrocution during autoeroticism: a 

shocking case., Am J Forensic Med Pathol. 2003 Mar;24(1):92-5. 







Ακόµα κι αν υπερβάλλουµε… Ακόµα κι αν υπερβάλλουµε… 



Ο αυνανισµός δίνει χαρά !! Ο αυνανισµός δίνει χαρά !! 


