
 

 

 

 

Θέλεις να μιλήσουμε για τη συναίνεση; 
5 Σεπτεμβρίου, 2021 

Τι είναι η συναίνεση; 

Γιατί είναι σημαντική; 

Πώς μπορούμε να μάθουμε να σεβόμαστε τα όρια των άλλων ανθρώπων και να 

δείξουμε στους άλλους τα δικά μας όρια; 

Πώς μπορούμε να μάθουμε να λέμε “όχι”; 

Ένας οδηγός που με έξυπνο, μοντέρνο αλλά και σωστά τεκμηριωμένο τρόπο 

εξηγεί πώς μπορούμε να πούμε “ναι” ή “όχι” σε πολλές και διαφορετικές 

εκφάνσεις της ζωής μας: από το να διαλέξουμε την πίτσα που μας αρέσει μέχρι να 

αντιμετωπίσουμε κάποιον που μας εκφοβίζει. 

Σύμφωνα με την εκδοτική το βιβλίο “Θέλεις να μιλήσουμε για τη 

συναίνεση;” απευθύνεται σε έφηβους ηλικίας από 14 ετών. 

Θα έλεγα, ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και μεγαλύτερους που δεν μπορούν να 

κατανοήσουν τη σημασία της συναίνεσης. 

Ένα εξαιρετικό βιβλίο σε κείμενο του Justin Hancock και εικόνες της Fuchsia 

MacAree μεταφρασμένο από την αγαπημένη Πελιώ Παπαδιά. 
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(Και η διαδικασία ορίων και συναίνεσης ξεκινά από την πρώτη σελίδα ανάγνωσης 

του βιβλίου και αφορά ακριβώς αυτό.) 

 

 

Κάποιος μπορεί να περιμένει, ότι το βιβλίο απευθύνεται στο sex. 

Κι όμως. Το βιβλίο αναφέρεται σε απίστευτα άλλα περισσότερα πράγματα, χωρίς 

φυσικά να αφήνει και αυτό το θέμα εκτός. 

Η συναίνεση, η αυτοδιάθεση, η αυτενέργεια και ο σεβασμός πρέπει να 

υπάρχει παντού. 

Ακόμη και η συναισθηματική πίεση για μία βόλτα που δεν θέλουμε, ανήκει στην 

παραβίαση του πεδίου της συναίνεσης. 

Η παραβίαση γίνεται είτε σωματικά, είτε συναισθηματικά-ψυχολογικά. 

Αφορά τα περισσότερα πράγματα στην καθημερινότητά μας. 

Είτε αφορά την επιλογή πίτσας, που θέλουμε να φάμε, είτε τον χαιρετισμό που 

κάνουμε (μας κάνουν), όταν συναντήσουμε κάποιον. 

Ναι, το παιδί μας έχει δικαίωμα να αρνηθεί αγκαλιές και φιλιά από θείες και 

θείους, που θέλουν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό που τα συναντούν. 

Κάτι που φαίνεται απλό και ασήμαντο, δεν είναι. 

 



 

Ο Justin Hancock παρουσιάζει με απίστευτη απλότητα την έννοια της 

συναίνεσης, μιλώντας με αλήθεια, χιούμορ και απλά παραδείγματα. 

Το απόλυτα δομημένο άμεσο και διασκεδαστικό κείμενο σε συνδυασμό με την 

υπέροχη εικονογράφηση της Fuchsia MacAree, που μιλά για τη διαφορετικότητα 

και το σεβασμό, λειτουργεί εκπαιδευτικά χωρίς “να κουνά το δάχτυλο” στα παιδιά, 

αλλά προσεγγίζοντάς τα με φυσικότητα που γίνεται αφοπλιστική. Στέκεται δίπλα 

τους και όχι απέναντί τους. Ακόμη και σε αυτό, ο έφηβος πρέπει να συναινέσει 

για να κάνει αυτή τη συζήτηση. 

 

 



 

 

Μάλιστα θεωρώ ότι ένας πολύ ωραίος τρόπος να διαβαστεί αυτό το βιβλίο, είναι 

να αγοράσετε το βιβλίο και να το αφήσετε κάπου επάνω στο τραπεζάκι του 

σαλονιού. Είναι σίγουρο, ότι το εφηβάκι θα το πάρει να το διαβάσει. 

Και κάποια στιγμή που θα το θελήσει, θα ξεκινήσει τη συζητήση. 

 

 

Είναι σημαντικό να ξέρουμε ή να αναγνωρίζουμε που είναι τα όρια και τα δικά μας 

αλλά και των άλλων. 

Ότι το “Όχι” είναι “Όχι”, το “Ναι” είναι “Ναι”, αλλά και η σιγή είναι πάλι “Όχι”. 

Ο υπότιτλος του βιβλίου “Επιλογές ως το άπειρο” φέρνει την κουβέντα την 

ελευθερία που πρέπει να έχουμε στις επιλογές μας. 

Να ανακαλύπτουμε δικές μας και όταν αυτές που μας προσφέρονται, μας 

ενοχλούν ή μας στεναχωρούν. 

 



Το εξαιρετικό βιβλίο – θα έλεγα για όλη την οικογένεια – “Θέλεις να μιλήσουμε για 

τη συναίνεση;”  σε κείμενο του Justin Hancock και σε εικόνες της Fuchsia 

MacAree  κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος σε μετάφραση 

της Πελιώς Παπαδιά και νομίζω, ότι καταλάβατε πως αξίζει να το διαβάσετε. 

 

Μαμά Μαμαδοπούλου 
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