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Πληροφορίες και σχόλια: Πέος, πέος, πέος. Πείτε τη λέξη πολλές φορές κι όχι μόνο θα πάψει να σας 

πιάνει βήχας στο άκουσμά της, αλλά μπορεί και να καταλήξετε να σκέφτεστε και να μιλάτε για το 

ανδρικό μέλος, χτυπώντας κατευθείαν στο ψαχνό. Η Μάγκι Πάλεϋ έχει δίκιο: από τη στιγμή που 

γίνεται θέμα αυτό το όργανο, κάθε φράση, κάθε λέξη είναι διφορούμενη. Παρ’ όλα αυτά η ίδια δεν 

διστάζει να χωθεί παντού (να ’το πάλι!), με ένα βιβλίο που ερευνά τη φυσιολογία του πέους (το 

μέγεθος μετράει, απ’ ό,τι δείχνει τουλάχιστον ο χάρακας και το φύλλο συκής του εξωφύλλου, που 

καλύπτει το πέος του Δαβίδ, όπως το είδε ο Μιχαήλ Αγγελος), την ιστορία και τη λατρεία του, την 

παρουσία του στην τέχνη, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη μόδα. Καταγράφει επίσης, με 

τρόπο που ενίοτε ανακατεύει το στομάχι, τι κάνουν ή τι αφήνουν να γίνει στα όργανά τους οι άντρες 

διαφόρων πολιτισμών (συμπεριλαμβανομένου του δικού μας), από την περιτομή και τον ευνουχισμό 

μέχρι το πίρσινγκ, τα ένθετα και το τατουάζ. Μια ενότητα με τίτλο «Η κρυφή ζωή των αντρών» 

αναφέρεται στον αυνανισμό, την πεολειξία, την εκσπερμάτωση, την ανικανότητα και τα σχετικά 

θεάματα, εξαρτήματα και προϊόντα (πορνό, δονητές και φυσικά Viagra), ενώ ο επίλογος δίνει ένα 

κατάλογο αντρών που έμειναν διάσημοι για το μέγεθος ή/και τις επιδόσεις του φαλλού τους, μεταξύ 

των οποίων πρόεδροι, ηθοποιοί και αθλητές. Μια σειρά συνεντεύξεις μεταφέρουν τολμηρές και 

διεισδυτικές εμπειρίες από τρανσέξουαλ, πόρνους και πορνοστάρ. Εξετάζονται ακόμη χαρακτηριστικά 

δείγματα απόκρυφης ερωτικής φιλολογίας και φημολογίας, όπως η είδηση ότι ένας ουρολόγος της 

Νέας Υόρκης έχει στην κατοχή του το πέος του Ναπολέοντα. Συχνά η συγγραφέας ακολουθείται κατά 

πόδας από έναν άρρενα φίλο της, τον Ενρίκε, ο οποίος χρησιμεύει σαν μέτρο για την αξιολόγηση των 

πληροφοριών που περισυλλέγει. Πρωτότυπα σχεδιασμένο και εικονογραφημένο, γεμάτο ιδέες, 



 

πληροφορίες, φαντασιώσεις και απίθανες περιπέτειες, το βιβλίο αυτό είναι ένα αναπάντεχο δώρο για 

άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας, νοοτροπίας και προτίμησης. 

 

«Ο απόλυτος οδηγός του εξερευνητή . . . Η Πάλεϋ καλύπτει όλα όσα θα θέλατε να μάθετε, αλλά δεν 

είχατε το θάρρος να ρωτήσετε». 

Edge 

 

«Ένα εντατικό σεμινάριο εκμάθησης για το ανδρικό γεννητικό όργανο, όπου ερευνώνται τα πάντα, 

από τη φυσιολογία της στύσης μέχρι το ρόλο του πέους σε διάφορους πολιτισμούς και μέχρι, όπως 

είναι αναπόφευκτο, το θέμα του μεγέθους . . . Το βιβλίο του πέους δεν είναι για τους λιπόψυχους». 

The New York Post  

 

«Αν και μικρό το δέμας, στέκεται αξιοθαύμαστα στο ύψος των περιστάσεων». 

Next 

 

«Αγγίζει κάθε δυνατή πλευρά, ιδιομορφία, πρακτική και συνήθεια που σχετίζεται με το πέος». 

New Times Los Angeles 

 

«Έξυπνο και ξεκαρδιστικό . . . ξέχειλο από τις πιο πολύτιμες άσκοπες πληροφορίες . . . Δοκιμάστε το. 

Θα σας αρέσει. Και θα μάθετε πολλά». 

Bust 

 

«Αντί να σκεφτόμαστε με το πουλί μας, όπως έχουν την τάση να κάνουν όλοι οι άντρες, στρέιτ, γκέι 

και μπάι, καλούμαστε να σκεφτούμε γι’ αυτό . . . μια απολαυστική κι ανάλαφρη έρευνα . . . ένα οξύ και 

διασκεδαστικό πνεύμα». 

Frontiers 

 

«Ένα ολότελα ικανοποιητικό ανάγνωσμα». 

The Weekend Post 

 

«Γεμάτο μικρές λεπτομέρειες από κείνες που αποδεικνύονται τόσο χρήσιμες προς το τέλος ενός 

τραπεζιού . . . Σ’ αυτό το χαριτωμένο βιβλίο θα βρείτε όλα όσα θέλατε ή δεν θέλατε να ξέρετε για το 

πέος». 

The New York Observer 

 

«Ουσιώδες . . . γοητευτικό . . . εύθυμο . . . διασκεδαστικό . . . Η περιέργεια της Πάλεϋ είναι 

ανεξάντλητη». 

Washington Blade 

 

«Ο καλύτερος τρόπος να γράψει κανείς γι’ αυτό το όργανο: ερεθιστικά και κατατοπιστικά». 

Dan Savage 

 

«Κομψό, με σκληρό εξώφυλλο, υπονομευτικό της κοινωνικής υποκρισίας και διασκεδαστικό τόσο για 

άντρες όσο και για γυναίκες... διαλύει παρεξηγήσεις, συγχύσεις ή ταμπού και φωτίζει μια μυστική 

πτυχή της καθημερινότητας... διασώζοντας παρ' όλα αυτά το μυστήριο του πέους».  



 

Μικέλα Χαρτουλάρη, Τα Νέα 

 

«Οι σοβαροφανείς και οι δυσκοίλιοι πουριτανοί βρίσκουν το δάσκαλό τους με αυτή την απολαυστική, 

τεκμηριωμένη και εντυπωσιακή ως προς τη συγκέντρωση και χρήση του υλικού μελέτη... Εκπληκτικό 

ανάγνωσμα». 

Ηλίας ΙΚ. Μαγκλίνης, Η Καθημερινή 

 

Λίγο μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της, η Μάγκι Πάλεϋ ρωτήθηκε γιατί τόσο πολλοί άντρες έχουν 

παρατσούκλια για τα γεννητικά τους όργανα. Να τι απάντησε: «Εσείς θα θέλατε να σας κάνει ό,τι θέλει 

κάποιος που ούτε καν γνωρίζετε;» 

 

 

 


