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Πώς διαλέγουμε την πίτσα που θα φάμε μόνοι μας ή παρέα με 

τους φίλους μας; Πώς χαιρετάμε κάποιον ; Πότε και κάτω από 

ποιες συνθήκες διαλέγουμε να κάνουμε ή όχι σεξ; Υπάρχουν 

επιλογές ή είμαστε αναγκασμένοι να υποτασσόμαστε στα 

«πρέπει» που κάποιοι άλλοι όρισαν; Πώς χρησιμοποιούμε τη 

δύναμη και την «εξουσία» που μπορεί να μας δίνει η ταυτότητά 

μας; Τι σημαίνει τελικά αυτενέργεια και συναίνεση; Ο βρετανός 

συγγραφέας Justin Hancock γράφει ένα βιβλίο οδηγό για τους 

εφήβους και η εικονογράφος Fuchsia Macaree το απογειώνει 

καλλιτεχνικά. 

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου εστιάζει σε μια διαφορετική οπτική 

της συναίνεσης – η συναίνεση και ο εαυτός μας, η συναίνεση και 

οι άλλοι, η συναίνεση και ο κόσμος- και ο συγγραφέας 

καταφέρνει με γλώσσα απλή και ζωντανή αλλά και με 

παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα να ξεδιαλύνει τη 

λέξη αυτή και να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τη 

σημασία της στη ζωή του. Αρχίζοντας από τη σημασία της 

αυτενέργειας και της αυτοφροντίδας στη ζωή μας, αφού είναι 

αυτή που θα μας κάνει να στραφούμε στη μελέτη του εαυτού 



μας και να δούμε τα θέλω μας, να ακούσουμε τις ανάγκες και να 

φροντίσουμε τον εαυτό μας, ο συγγραφέας αφιερώνει ένα 

μεγάλο μέρος του βιβλίου στο πώς συμπεριφερόμαστε στους 

άλλους – είτε στις κοινωνικές μας συναναστροφές- ξεκινώντας 

από το απλό θέμα του χαιρετισμού, που μπορεί να αποδειχτεί 

αρκετά περίπλοκο- και φτάνοντας στο σεξ, όπου εκεί η 

συναίνεση είναι απαραίτητη. Ήδη από την πρώτη σελίδα του 

βιβλίου έχει διατυπωθεί με σαφήνεια πως όχι 

σημαίνει ΠΑΝΤΑ όχι και αυτό οριοθετεί τις σχέσεις και τη 

συμπεριφορά μας. Παράλληλα, δίνονται τρόποι και τεχνικές 

διατύπωσης του όχι για να τοποθετήσει ξεκάθαρα ο καθένας τα 

όρια του. 

Το κεφάλαιο που αφορά τη σεξουαλική συναίνεση δίνει με 

απόλυτο σεβασμό προς το νεαρό αναγνώστη αλλά συγχρόνως 

ξεκάθαρο και σαφή τρόπο τι σημαίνει Ναι και τι όχι στις 

σχέσεις , πώς είναι αποδεκτό να ζητάς και να συζητάς με το 

σύντροφό σου, πώς η βαθύτερη κατανόηση των αναγκών του 

άλλου οδηγεί σε υγιείς σχέσεις. Ότι όλες οι μορφές επιθυμίας 

είναι αποδεκτές και ότι η έννοια της σεξουαλικότητας είναι 

ρευστή. Παράλληλα, προχωρεί σε μια εκτενή αναφορά στο πώς 

επηρεάζονται οι επιλογές μας από την ίδια την κοινωνία , τις 

στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο αλλά και από μια σειρά 

άλλων – ισμών που θέτουν εμπόδια στη ζωή μας(ρατσισμός, 

ταξισμός, αρτιμελισμός, ομοφοβία, τρανσφοβία). Τέλος πολλή 

σημαντική είναι και η προτροπή του δωδέκατου κεφαλαίου που 

ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας τα λόγια της Τόνι Μόρισον, 

προτρέπει τους αληθινά ελεύθερους ανθρώπους να 

ενδυναμώσουν και να απελευθερώσουν κάποιον άλλον. 

Στο βιβλίο θίγονται θέματα που προβληματίζουν τον έφηβο και 

συνήθως δεν υπάρχει καθοδήγηση και συμβουλευτική γι αυτά. 

Η οικογένεια πολλές φορές δεν επαρκεί εξαιτίας του 

συντηρητισμού ή της άγνοιας της , ενώ το σχολείο δεν έχει 

προσδιορισμένο επίσημο ρόλο. Η σοβαρή και ουσιώδης 

προσέγγιση των επιμέρους ενοτήτων φωτίζει κυριολεκτικά 

δύσκολες καταστάσεις, αμήχανες στιγμές των εφήβων – και των 



ενηλίκων , θα συμπλήρωνα εγώ. Ένα βιβλίο που θα το 

αγοράσετε στα παιδιά σας, θα το κάνετε δώρο σε παιδιά φίλων 

ή θα το συστήσετε στους έφηβους μαθητές σας και σίγουρα θα 

διαβαστεί μονορούφι! 

 


