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 Πρόλογος 

χετε ποτέ τακτοποιήσει μανιωδώς το σπίτι ή τον χώρο 

της δουλειάς σας, μόνο και μόνο για να ανακαλύψετε 

πολύ σύντομα ότι είναι και πάλι ακατάστατα και γεμάτα ά-

χρηστα αντικείμενα; Αν ναι, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί 

σας το μυστικό της επιτυχίας. Στο βιβλίο αυτό θα σας απο-

καλύψω εν συντομία πώς θα μπορέσετε να βάλετε τον χώρο 

σας σε τάξη με έναν τρόπο που θα αλλάξει τη ζωή σας μια 

για πάντα. Νομίζετε ότι είναι αδύνατον; Αυτή είναι μια συνη-

θισμένη και αναμενόμενη αντίδραση, αν σκεφτεί κανείς ότι 

σχεδόν όλοι έχουν βιώσει την «υποτροπή» τουλάχιστον μία 

φορά, αν όχι πολλές, αφότου τακτοποίησαν το σπίτι τους. 

Η μέθοδος ΚονΜαρί είναι ένας απλός, έξυπνος και απο-

τελεσματικός τρόπος για να εξαφανίσετε την ακαταστασία 

και τα άχρηστα αντικείμενα μια για πάντα. Αρχίστε πετώ-

ντας. Στη συνέχεια, οργανώστε τον χώρο σας σχολαστικά, 

ολόκληρο, με τη μία. Αν υιοθετήσετε αυτή τη στρατηγική, 

δεν θα ξαναβρεθείτε ποτέ αντιμέτωποι με την ακαταστασία. 

Παρόλο που αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με 

την επικρατούσα άποψη, όλοι όσοι ακολούθησαν τη μέθο-

δο ΚονΜαρί κατάφεραν να διατηρήσουν το σπίτι τους τα-

Έ 
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κτοποιημένο –με απροσδόκητα αποτελέσματα. Το ότι έβα-

λαν το σπίτι τους σε τάξη επηρέασε θετικά όλες τις άλλες 

πτυχές της ζωής τους –συμπεριλαμβανομένης της οικογέ-

νειας και της εργασίας τους. Έχοντας αφιερώσει το μεγα-

λύτερο μέρος της ζωής μου σε αυτό το θέμα, ξέρω ότι η 

τακτοποίηση μπορεί να αλλάξει και τη δική σας ζωή. 

Μήπως και πάλι ακούγεται πολύ καλό για να ’ναι αληθι-

νό; Αν νομίζετε ότι η τακτοποίηση είναι να ξεφορτώνεστε 

ένα περιττό αντικείμενο την ημέρα ή να συγυρίζετε το δω-

μάτιό σας λίγο κάθε φορά, τότε έχετε δίκιο. ∆εν θα επη-

ρεάσει και τόσο πολύ τη ζωή σας. Ωστόσο, αν αλλάξετε την 

προσέγγισή σας, η τακτοποίηση μπορεί να έχει τεράστια ε-

πίδραση. Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει το να βάλε-

τε το σπίτι σας σε τάξη. 

Άρχισα να διαβάζω περιοδικά για νοικοκυρές όταν ήμουν 

πέντε, και αυτό με ενέπνευσε, από την ηλικία των δεκαπέ-

ντε, να μελετήσω σοβαρά την απομάκρυνση άχρηστων α-

ντικειμένων και την τακτοποίηση, κάτι που οδήγησε στη μέ-

θοδο ΚονΜαρί (είναι το ψευδώνυμό μου, που προέκυψε από 

το όνομα και το επώνυμό μου –Μαρί Κόντο). Σήμερα είμαι 

σύμβουλος οργάνωσης χώρων και τον περισσότερο χρόνο 

μου επισκέπτομαι σπίτια και γραφεία παρέχοντας πρακτικές 

συμβουλές σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να τακτο-

ποιήσουν, που τακτοποιούν, αλλά υποτροπιάζουν ή που 
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θέλουν να τακτοποιήσουν, αλλά δεν ξέρουν από πού να 

αρχίσουν. 

Τα αντικείμενα που έχουν κατά καιρούς πετάξει οι πελά-

τες μου, από ρούχα και εσώρουχα έως φωτογραφίες, στυ-

λό, αποκόμματα περιοδικών και δείγματα μακιγιάζ, ενδέχε-

ται κάλλιστα να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. Κι αυτό 

δεν είναι υπερβολή. Είχα πελάτες που ο καθένας τους πέ-

ταξε με τη μία διακόσιες σακούλες σκουπιδιών των σαρά-

ντα πέντε κιλών. 

Από την έρευνά μου πάνω στην τέχνη της οργάνωσης 

και την τεράστια εμπειρία μου στο να βοηθώ ανοργάνω-

τους ανθρώπους να γίνουν τακτικοί, ένα πράγμα μπορώ να 

πω με σιγουριά: μια δραστική αναδιοργάνωση του σπιτιού 

προκαλεί αντίστοιχα δραστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής 

σας και στην αντίληψή σας. Αλλάζει τη ζωή σας. Το εννοώ. 

Εδώ παραθέτω μόνο λίγα από τα μηνύματα που λαμβάνω 

καθημερινά από πρώην πελάτες μου: 

«Μετά τα μαθήματά σου, παραιτήθηκα από τη δουλειά μου 

και άρχισα τη δική μου επιχείρηση, κάνοντας αυτό που είχα 

ονειρευτεί να κάνω από παιδί». 

«Τα μαθήματά σου μου έμαθαν να βλέπω τι πραγματικά 

χρειάζομαι και τι όχι. Έτσι, πήρα διαζύγιο. Τώρα νιώθω πο-

λύ πιο ευτυχισμένη». 
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«Κάποιος που περίμενα να έρθει σε επαφή μαζί μου επικοι-

νώνησε πρόσφατα». 

«Πρέπει να σου πω ότι από τότε που τακτοποίησα το δια-

μέρισμά μου, κατάφερα να αυξήσω πραγματικά τις πωλή-

σεις μου». 

«Ο σύζυγός μου κι εγώ τα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα». 

«Με έκπληξη ανακάλυψα πώς και μόνο το ότι πέταξα πράγ-

ματα με άλλαξε πολύ». 

«Κατάφερα επιτέλους να χάσω τρία κιλά». 

Οι πελάτες μου ακούγονται πάντα πολύ χαρούμενοι και 

τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τακτοποίηση άλλαξε τον 

τρόπο που σκέφτονται και προσεγγίζουν τη ζωή. Πράγματι, 

τους άλλαξε το μέλλον. Γιατί; Αυτό το ερώτημα θα απα-

ντηθεί λεπτομερώς στο βιβλίο, αλλά η ουσία είναι πως, ό-

ταν βάζετε το σπίτι σας σε τάξη, βάζετε σε τάξη και τις υ-

ποθέσεις σας και το παρελθόν σας. Κατά συνέπεια, μπορεί-

τε να δείτε καθαρά τι χρειάζεστε στη ζωή και τι όχι, τι πρέ-

πει και τι δεν πρέπει να κάνετε. 

Στο πλαίσιο της δουλειάς μου, παραδίδω μαθήματα στα 

σπίτια και τα γραφεία των πελατών μου, ώστε να οργανώ-

σουμε τους χώρους τους. Πρόκειται για ιδιαίτερα μαθήμα-
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τα, αλλά δεν έχω ξεμείνει ακόμα από πελάτες. Υπάρχει μια 

λίστα αναμονής με βάθος χρόνου τριών μηνών, και καθη-

μερινά δέχομαι κλήσεις από άτομα που τους σύστησε κά-

ποιος πρώην πελάτης ή που άκουσαν για τα μαθήματά μου 

από κάποιον άλλο. Ταξιδεύω από τη μια άκρη της Ιαπωνίας 

έως την άλλη και μερικές φορές και στο εξωτερικό. Τα εισι-

τήρια για κάποια από τις δημόσιες ομιλίες μου για νοικοκυ-

ρές και μητέρες πουλήθηκαν μέσα σε μία νύχτα. Υπήρχε 

λίστα αναμονής όχι μόνο για τις ακυρώσεις, αλλά απλώς 

και μόνο για να μπεις στη λίστα αναμονής. Ωστόσο, ο α-

ριθμός των «μετεξεταστέων» μαθητών μου, που επανα-

λαμβάνουν την «εκπαίδευση», είναι μηδενικός. Από επιχει-

ρηματική άποψη, αυτό φαίνεται μεγάλο μειονέκτημα. Μή-

πως όμως το γεγονός πως κανείς δεν επαναλαμβάνει τα 

μαθήματα είναι στην ουσία το μυστικό που κάνει την προ-

σέγγισή μου τόσο δημοφιλή; 

Όπως είπα και στην αρχή, τα άτομα που χρησιμοποιούν 

τη μέθοδο ΚονΜαρί δεν γίνονται ποτέ ξανά ακατάστατα. 

Επειδή μπορούν να διατηρήσουν τον χώρο τους τακτοποι-

ημένο, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν ξανά τα μαθή-

ματά μου. Συχνά, ελέγχω την πρόοδο των αποφοίτων μου, 

για να δω πώς τα πάνε. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, 

όχι μόνο διατηρούν το σπίτι ή το γραφείο τους σε τάξη, 

αλλά εξακολουθούν να βελτιώνουν τον χώρο τους. Είναι 
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φανερό από τις φωτογραφίες που μου στέλνουν ότι έχουν 

ακόμα λιγότερα υπάρχοντα απ’ όταν ολοκλήρωσαν τον κύ-

κλο μαθημάτων και ότι πήραν καινούργιες κουρτίνες και 

έπιπλα. Περιβάλλονται μόνο από τα πράγματα που αγα-

πούν. 

Γιατί τα μαθήματά μου αλλάζουν τους ανθρώπους; Γιατί 

η προσέγγιση μου δεν είναι απλώς και μόνο μια τεχνική. Η 

τακτοποίηση είναι μια σειρά από απλές ενέργειες με τις ο-

ποίες τα αντικείμενα μετακινούνται από το ένα μέρος στο 

άλλο. Έχει να κάνει με την τοποθέτηση των πραγμάτων 

εκεί όπου ανήκουν. Ακούγεται τόσο απλό, που ακόμα και 

ένα εξάχρονο θα μπορούσε να το κάνει, σωστά; Ωστόσο, οι 

περισσότεροι άνθρωποι δεν το καταφέρνουν. Λίγο αφότου 

τακτοποιήσουν, ο χώρος τους είναι και πάλι ένα ανοργά-

νωτο χάλι. Η αιτία δεν είναι η έλλειψη ικανοτήτων, αλλά 

μάλλον η έλλειψη γνώσεων και η αδυναμία να συγυρίσουν 

αποτελεσματικά. Με άλλα λόγια, η ρίζα του προβλήματος 

έχει να κάνει με τον τρόπο σκέψης μας. Η επιτυχία κατά 

ενενήντα τοις εκατό εξαρτάται από τη νοοτροπία μας. Με 

εξαίρεση τους λίγους τυχερούς που είναι οργανωτικοί από 

τη φύση τους, αν δεν αλλάξουμε τη νοοτροπία μας, η υπο-

τροπή θα είναι αναπόφευκτη όσα και να πετάξαμε ή όσο 

έξυπνα και να οργανώσαμε τα πάντα. 
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Πώς, λοιπόν, μπορείτε να αποκτήσετε τη σωστή νοοτρο-

πία; Υπάρχει μόνο ένας τρόπος και, παραδόξως, είναι το να 

αποκτήσετε τη σωστή τεχνική. Να θυμάστε όμως: η μέθο-

δος ΚονΜαρί, την οποία περιγράφω σε τούτο το βιβλίο, δεν 

είναι μόνο ένα σύνολο κανόνων για το πώς να ταξινομείτε, 

να οργανώνετε και να τακτοποιείτε πράγματα. Είναι ένας 

οδηγός για να αποκτήσετε τη νοοτροπία εκείνη που θα σας 

εξασφαλίσει έναν τακτικό χώρο και θα σας μετατρέψει σε 

τακτικό άτομο. 

Ασφαλώς, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι όλοι μου οι μα-

θητές κατέκτησαν την τέχνη της τακτοποίησης. ∆υστυχώς, 

ορισμένοι χρειάστηκε να σταματήσουν για τον έναν ή τον 

άλλο λόγο προτού ολοκληρώσουν τα μαθήματα. Και κά-

ποιοι τα παράτησαν γιατί περίμεναν να κάνω εγώ όλη τη 

δουλειά για κείνους.  

Ως φανατική οπαδός της οργάνωσης και ως επαγγελμα-

τίας, μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι όσο και να προσπα-

θώ να οργανώσω τον χώρο ενός άλλου ατόμου, όσο τέλειο 

και να είναι το σύστημα αποθήκευσης που επινοώ, δεν 

μπορώ ποτέ να βάλω το σπίτι κάποιου άλλου σε τάξη με 

την πραγματική έννοια του όρου. Γιατί; Γιατί η γνώση και η 

αντίληψη ενός ατόμου όσον αφορά στον δικό του τρόπο 

ζωής είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε ικανότητα  
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ταξινόμησης, αποθήκευσης ή οτιδήποτε άλλο. Η τάξη εξαρ-

τάται από τις απολύτως προσωπικές αξίες για το πώς θέλει 

να ζήσει κάποιος. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήθελαν να ζουν σε έναν 

καθαρό και τακτοποιημένο χώρο. Όλοι όσοι κατάφεραν να 

συγυρίσουν έστω και μία φορά ευχήθηκαν να μπορούσαν 

να διατηρήσουν αυτή την κατάσταση. Αλλά πολλοί δεν πι-

στεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. ∆οκιμάζουν διάφορες 

προσεγγίσεις όσον αφορά στην τακτοποίηση, για να ανα-

καλύψουν στη συνέχεια ότι τα πράγματα σύντομα γίνονται 

όπως «πριν». Ωστόσο, είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι όλοι 

μπορούν να κρατήσουν τον χώρο τους σε τάξη. 

Για να το κάνετε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να επανα-

ξιολογήσετε λεπτομερώς τις συνήθειες και τις απόψεις σας 

για την τακτοποίηση. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται μπελάς, 

αλλά μην ανησυχείτε. Όταν τελειώσετε αυτό το βιβλίο, θα 

είστε έτοιμοι και πρόθυμοι. Οι άνθρωποι συχνά μου λένε, 

«είμαι από τη φύση μου ανοργάνωτος. ∆εν μπορώ να το 

κάνω» ή «δεν έχω χρόνο», αλλά η ακαταστασία δεν είναι 

κληρονομική, ούτε σχετίζεται με την έλλειψη χρόνου. Έχει 

πολύ περισσότερο να κάνει με την υιοθέτηση μιας σειράς 

από λανθασμένες αντιλήψεις για την τακτοποίηση, όπως 

ότι «είναι καλύτερα να τακτοποιώ ένα δωμάτιο τη φορά», 

ή ότι «είναι καλύτερα να κάνω λίγο κάθε μέρα» ή πως «τα 
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σημεία αποθήκευσης θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με 

τον τρόπο που κινούμαστε στον χώρο». 

Στην Ιαπωνία, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι συνήθειες ό-

πως η τακτοποίηση του δωματίου σου και η διατήρηση ε-

νός αστραφτερού μπάνιου φέρνουν καλή τύχη, αλλά αν το 

σπίτι σου είναι γεμάτο άχρηστα αντικείμενα, το να γυαλί-

ζεις τη λεκάνη δεν θα έχει και τόσο μεγάλη επίδραση. Το 

ίδιο ισχύει και για την πρακτική του φενγκ σούι. Μόνο όταν 

βάλετε το σπίτι σας σε τάξη, μπορούν να ζωντανέψουν τα 

έπιπλα και τα διακοσμητικά σας. 

Όταν το κάνετε αυτό, η ζωή σας θα αλλάξει θεαματικά. 

Όταν βιώσετε το πώς είναι να έχεις ένα τακτοποιημένο σπί-

τι, θα νιώσετε τον κόσμο σας να φωτίζεται. Ο χώρος σας 

δεν θα ξαναγεμίσει ποτέ με άχρηστα αντικείμενα. Αυτό εί-

ναι που αποκαλώ μαγεία της τακτοποίησης. Και τα αποτε-

λέσματα είναι εκπληκτικά. ∆εν θα αποχαιρετήσετε απλώς 

την ακαταστασία μια για πάντα. θα κάνετε ένα νέο ξεκίνη-

μα στη ζωή σας. Αυτή τη μαγεία θέλω να τη μοιραστώ με 

όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. 
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Δεν μπορείτε να τακτοποιήσετε αν δεν  

μάθατε ποτέ πώς να το κάνετε 

ταν λέω στον κόσμο ότι η δουλειά μου είναι να διδά-

σκω τους άλλους πώς να τακτοποιούν, συνήθως με 

αντιμετωπίζουν με βλέμματα κατάπληξης. «Σοβαρά τώρα, 

βγάζεις χρήματα απ’ αυτό;» είναι η πρώτη τους ερώτηση. 

Και σχεδόν πάντα συνεχίζουν, «χρειάζονται μαθήματα για 

να μάθει κανείς να τακτοποιεί;». 

Είναι αλήθεια ότι, ενώ οι δάσκαλοι και τα σχολεία παρέ-

χουν μαθήματα για τα πάντα, από τη μαγειρική και την κη-

πουρική έως τη γιόγκα και τον διαλογισμό, θα δυσκολευ-

τείτε να βρείτε μαθήματα για το πώς να συγυρίζετε. Η γε-

νική άποψη είναι ότι η τακτοποίηση δεν χρειάζεται να δι-

δάσκεται, αλλά είναι κάτι που μαθαίνεται αυτόματα. Οι μα-

γειρικές ικανότητες και οι συνταγές περνούν ως οικογενει-

ακή παράδοση από γιαγιά σε μητέρα και από μητέρα σε 

κόρη, ωστόσο κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ κάποιος να 

κληροδότησε τα οικογενειακά μυστικά της τακτοποίησης, 

ακόμα και αν πρόκειται για άτομα που ζουν κάτω από την 

ίδια στέγη. 

Ό 
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Θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια. Όλους σχεδόν μας εί-

χαν κατσαδιάσει επειδή δεν τακτοποιούσαμε το δωμάτιό 

μας, αλλά πόσοι από τους γονείς μας μας δίδαξαν συνειδη-

τά πώς να συγυρίζουμε ως μέρος της ανατροφής μας; Σε 

μια μελέτη για αυτό το ζήτημα, λιγότεροι από το 0,5 τοις 

εκατό απάντησαν καταφατικά στην ερώτηση, «έχετε ποτέ 

μελετήσει επίσημα πώς να τακτοποιείτε;». Οι γονείς μας 

απαιτούσαν να συγυρίζουμε το δωμάτιό μας, αλλά ούτε ε-

κείνοι είχαν διδαχθεί ποτέ πώς να το κάνουν. Όταν πρόκει-

ται για την τακτοποίηση, είμαστε όλοι αυτοδίδακτοι. 

Η διδασκαλία της τακτοποίησης δεν παραμελείται μόνο 

στο σπίτι, αλλά και στο σχολείο. Μαθήματα οικιακής οικο-

νομίας στην Ιαπωνία και ανά τον κόσμο μπορεί να διδά-

σκουν τα παιδιά πώς να φτιάχνουν χάμπουργκερ σε μαθή-

ματα μαγειρικής ή πώς να χρησιμοποιούν μια ραπτομηχανή 

για να φτιάξουν μια ποδιά, αλλά σε σύγκριση με τη μαγει-

ρική και το ράψιμο, δεν αφιερώνεται καθόλου χρόνος στην 

τακτοποίηση. 

Η τροφή, ο ρουχισμός και η στέγη είναι οι βασικότερες 

ανθρώπινες ανάγκες, άρα θα περίμενε κανείς ότι το πού 

μένουμε θεωρείται εξίσου σημαντικό με το τι τρώμε και το 

τι φοράμε. Εντούτοις, στις περισσότερες κοινωνίες, η τα-

κτοποίηση, η εργασία που καθιστά ένα σπίτι κατοικήσιμο,  
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αγνοείται τελείως εξαιτίας της παρανόησης πως η βασική 

ικανότητα της τακτοποίησης κατακτιέται μέσα από την ε-

μπειρία και συνεπώς δεν απαιτεί εκπαίδευση. 

Μήπως άτομα που τακτοποιούν για περισσότερα χρόνια 

από άλλους τακτοποιούν καλύτερα; Η απάντηση είναι «ό-

χι». Το είκοσι πέντε τοις εκατό των μαθητών μου είναι γυ-

ναίκες στα πενήντα τους και στην πλειοψηφία τους είναι 

νοικοκυρές για περίπου τριάντα χρόνια, γεγονός που τις 

καθιστά βετεράνους σε αυτή τη δουλειά. Αλλά συγυρίζουν 

καλύτερα από γυναίκες στα είκοσι; Όχι. Οι περισσότερες 

έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια εφαρμόζοντας συμβατι-

κές προσεγγίσεις που δεν λειτουργούν, ώστε τα σπίτια τους 

είναι γεμάτα με άχρηστα αντικείμενα και πασχίζουν να θέ-

σουν υπό έλεγχο την ακαταστασία με αναποτελεσματικές 

μεθόδους αποθήκευσης. Πώς είναι δυνατόν να περιμένει 

κανείς να γνωρίζουν πώς να συγυρίζουν όταν δεν το έχουν 

μελετήσει ποτέ όπως πρέπει; 

Αν κι εσείς δεν γνωρίζετε πώς να τακτοποιείτε με αποτε-

λεσματικό τρόπο, μην πτοείστε. Ήρθε η ώρα να το μάθετε. 

Μελετώντας και εφαρμόζοντας τη μέθοδο ΚονΜαρί, που 

παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο, μπορείτε να γλιτώσετε 

από τον φαύλο κύκλο της ακαταστασίας και της συσσώ-

ρευσης άχρηστων αντικειμένων. 




