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Τι είναι αλήθεια η συναίνεση και γιατί γίνεται τόσος λόγος γι’ αυτή; Η 
συναίνεση καταρχάς, αν και φαίνεται απλή υπόθεση, τελικά δεν είναι. 
Είναι πολλά παραπάνω από ένα “ναι” ή ένα “όχι” και ο Justin Hancock 
είναι εδώ για να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί. Γιατί όμως να ακούσεις 
έναν τύπο με μούσια; Αυτός, λοιπόν, ο τύπος, είναι σύμβουλος και 
εκπαιδευτής σεξουαλικών και διαπροσωπικών σχέσεων. Εργάζεται πάνω 
στο συγκεκριμένο αντικείμενο με ενήλικες, αλλά και με έφηβους, έχει 
μεγάλη εμπειρία (από το 1999) και μεγάλο μέρος της δουλειάς του έχει να 
κάνει με μαθητές και σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Mέσω 
του site του δίνει συμβουλές για το σημαίνει συναίνεση και επιλογές και 
απαντάει σε ερωτήσεις εκατοντάδων εφήβων και νέων, για διάφορα 
θέματα που τους απασχολούν και για το σεξ. Το σεξ είναι όμως μόνο ένα 
κομμάτι της συναίνεσης,των επιλογών μας και του βιβλίου αυτού.  

Το πρώτο και πολύ σημαντικό στοιχείο του βιβλίου είναι η εικονογράφησή 
του. Είναι τέτοια που προσελκύει το μάτι του αναγνώστη από την πρώτη 
στιγμή, κάνει το βιβλίο πιο θελκτικό, καθώς δεν αποτελεί έναν 
συνηθισμένο (και βαρετό) οδηγό με συμβουλές, αλλά ένα βιβλίο που θες 
και μόνο από την εμφάνισή του να ξεκινήσεις να ξεφυλλίζεις: έντονα 
χρώματα, μεγάλα γραφικά, εικόνες ατόμων πολλών και διαφορετικών 
εθνικοτήτων, σωμάτων, μεγεθών και illustration που απευθύνεται στον 
έφηβο και νέο. Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι η αμεσότητα της 
γλώσσας που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Με απόλυτο σεβασμό απέναντι 
στον νεαρό αναγνώστη, ο Hancock μιλάει όπως θα ήθελες να σου μιλήσει 
ένας μεγαλύτερος άνθρωπος, που έχει να μοιραστεί μαζί σου τις εμπειρίες 
του, χωρίς όμως να προσπαθεί να σε βάλει σε καλούπια. Κι εδώ ξεκινάει το 
παράδειγμα της πίτσας. Με πολύ χιούμορ και μέσα από ένα φαινομενικά 
εντελώς άσχετο παράδειγμα, ο συγγραφεάς κάνει λιανά τι σημαίνει “έχω” 
ή “δεν έχω” επιλογές. Και προχωράει στο πόσο σημαντική είναι η 
αυτενέργεια και η αυτοφροντίδα, για να φτάσει στο πώς ζητάμε πράγματα 
από τους άλλους, τι σημαίνει “όχι” (hint: όχι σημαίνει ΠΑΝΤΑ όχι), 
περνάει στο μεγάλο κεφάλαιο του σεξ, που αποτελεί σπουδαίο κομμάτι της 
ζωής των εφήβων και πολλές φορές τρομακτικό, μιλώντας για τη 
συναίνεση στο συγκεκριμένο κομμάτι, και καταλήγει για τη συναίνεση στις 
ομάδες, τον ρατσισμο, τον σεξισμό, τον ταξισμό, την ομοφοβία, 
αμφιφοβία, την τρασφοβία, την εξουσία, κλπ. 

Αν έπρεπε να πω κάτι για αυτό το βιβλίο είναι “γιατί δεν υπήρχε όταν εγώ 
ήμουν έφηβης”. Θα με είχε γλυτώσει και μένα και τους φίλους μου από 
πολλά που μάθαμε με τον άσχημο τρόπο. Πάρτε το, ξεφυλλίστε το, 
διαβάστε το, αν θέλετε κάντε το δώρο στα παιδιά σας και τα παιδιά των 
φίλων σας, αφήστε το στη βιβλιοθήκη τους να το ανακαλύψουν μόνα τους 
ή ακόμα καλύτερα, πηγαίνετε μαζί τους στο βιβλιοπωλείο και πείτε τους 
“διάβασα καλά λόγια για αυτό, θες μήπως να το δεις;” ή απλώς μιλήστε 
τους για αυτό, αλλα πάνω από όλα, διαβάστε το εσείς. Γιατί κι εμείς οι 
ενήλικες, ακριβώς επειδή μάθαμε με τον λάθος τρόπο, θα μεταφέρουμε 
στα παιδιά μας τον τρόπο που μας έμαθαν. Ένα βιβλίο που ανοίγει μυαλά, 
δίνει αφορμές για συζητήσεις και (θέλουμε να ελπίζουμε όιτ) οδηγεί σε ένα 
μέλλον πιο αισιόδοξο όπου το όχι θα σημαίνει όχι και ο καθένας θα μάθει 
να σέβεται τις αποφάσεις των γύρω του. 

https://bishtraining.com/

