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Εισαγωγή 

Όπως και όλων των άλλων ανθρώπων, έτσι και η δική μου ζωή 

χωρίζεται στα δυο. 

Στον καθένα μας έρχεται μια στιγμή που ξαφνικά κάτι αλ-

λάζει – αλλάζει δραματικά, αλλάζει απολύτως. Συχνά μάλιστα 

είναι κάτι αδιόρατο, κάτι που ίσως δεν το καταλαβαίνουμε όταν 

συμβαίνει. Αλλά συμβαίνει. Και πράγματι μας αλλάζει. Αλλάζει 

τα πάντα. 

Δεν είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, να είναι ένας μεγά-

λος έρωτας ή ένα πτυχίο, η ανάγνωση ενός συγκεκριμένου βι-

βλίου ή μια καινούργια δουλειά, ένα ταξίδι που πάντα ονειρευό-

μασταν ή η γέννηση ενός παιδιού. Μπορεί να είναι στ’ αλήθεια 

οτιδήποτε. Η ζωή ξέρει να παίρνει ένα κομμάτι κάρβουνο, να το 

σφίγγει στην αγκαλιά της και, συγκινημένη, να μας το γυρίζει 

πίσω: να μας το ξαναπροσφέρει, σαν διαμάντι. 

Καταλαβαίνουμε για πρώτη φορά τι μας έχει συμβεί μόνο 

όταν κάποτε γυρνάμε τη σκέψη μας στο παρελθόν ή όταν μας 

το επισημάνει κάποιος τρίτος. Μα στην πραγματικότητα δεν 

έχει σημασία καν να το καταλάβουμε. Σημασία έχει που ζούμε 

μέσα του· σημασία έχει το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κυλάμε 

στο δικό του ρεύμα· ότι, κατά κάποιον τρόπο, είμαστε αυτό. 
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Από ένα χαρούμενο πρωί και μετά –δεν μπορώ να ανακα-

λέσω τη συγκεκριμένη μέρα στο μυαλό μου, αλλά ήταν περίπου 

εξίμισι χρόνια πριν από τώρα δα που γράφω αυτές τις γραμμές–, 

άρχισα να ζω μέσα στη ζωή του Αρσέν· να κυλάω στο δικό του 

ρεύμα. 

Να είμαι αυτός. 

Και να μαθαίνω από τον Αρσέν. 

 

Ο Αρσέν είναι ο σκυλάκος μας. Ο πρώτος που ήρθε στο σπίτι 

μας. Έπειτα από τέσσερα χρόνια θα ακολουθούσε η Άγκαθα. 

Δύο χρόνια πιο μετά ήρθε και η Νουάρ. Μαζί τους, αχώριστη 

από τους τρεις τους μα ταυτόχρονα αγέρωχη και, με έναν αξιο-

ζήλευτο τρόπο, αριστοκρατικά μόνη, η Φαντομά, η γατούλα 

μας: παλιά στο σπίτι, σχεδόν όσο και ο Αρσέν. 

Δεν μπορούμε, ούτε η γυναίκα μου ούτε εγώ, να σκεφτούμε 

τη ζωή μας χωρίς αυτά τα τέσσερα πλάσματα. Ούτε μπορούμε, 

μα ούτε και γίνεται. Γιατί η ζωή μας κυλά μέσα στο ρεύμα της 

δικής τους, όπως και η δική τους ζωή κυλά στα νερά, και με τη 

ρότα, της δικής μας ζωής. Κι αυτό είναι καλό, είναι και ωραίο. 

Τα ζώα που εμείς οι άνθρωποι φέρνουμε στη ζωή μας –όλα 

ανεξαιρέτως– τείνουν να την κάνουν τόσο γεμάτη, πλήρη, με 

τόσο μεγάλο ειδικό βάρος, που, αν δεν ήσουν καλά ενημερωμέ-

νος από πριν, ξαφνιάζεσαι. Ένα τόσο δα πλασματάκι έχει την 

πελώρια –αν και ήρεμη– δύναμη, κυριολεκτικά, να σε αλλάξει. 

Να χωρίσει τη ζωή σου στα δυο: πριν από αυτό και μετά από 

αυτό. 

Πώς να σε αλλάξει; 

Με μια σειρά από τρόπους. Όχι όμως όπως το ίδιο ζώο θα 

άλλαζε τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου αν το είχε υιοθετήσει εκεί-

νος. Όπως και κάθε άλλη, αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη, και 

τροφοδοτείται δυναμικά: από τον έναν, στον άλλον. Αλλά και 

πάλι ένας σκύλος, οποιοσδήποτε σκύλος, θα σου μάθει ούτως ή 
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άλλως κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Απλώς και μόνο 

με την παρουσία του, απλώς και μόνο με τον τρόπο που έχει για 

να περπατά στη ζωή. Αυτό είναι αναπόδραστο. Και συμβαίνει 

με όλους τους σκύλους που ζουν μαζί μας, στο σπίτι μας. Όλοι 

τους είναι μεγάλοι, σοφοί δάσκαλοι. 

 

Έτσι συνέβη και με εμένα και τον Αρσέν. Μου έμαθε πολλά, 

εξακολουθεί να μου μαθαίνει πολλά, και, όσο μπορώ, εξακολου-

θώ κι εγώ να μαθαίνω από αυτόν. Είναι αυτά που μια καλή φίλη, 

επίσης ευτυχισμένη «μαμά» κατοικιδίων, λέει «μαθήματα ζωής 

για την καθημερινότητα, που σε βελτιώνουν ως άνθρωπο». 

Έτσι είναι. Ο Αρσέν και οι αδελφές του –όπως και όλα τα 

σκυλιά, επαναλαμβάνω, όπου γης– μας προσφέρουν καθημερι-

νά λίγη από τη σοφία τους. Η υπομονή και η ευγνωμοσύνη 

τους, η τάση τους για αυτοθυσία και η ευγένειά τους, και φυσικά 

η άνευ όρων αγάπη που προσφέρουν –μαζί με όλες τις υπόλοι-

πες αρετές που τα χαρακτηρίζουν– είναι μαθήματα από τα  

οποία μπορούμε να εμπνευστούμε όλοι μας. Και όχι μόνο να  

εμπνευστούμε: είναι αρετές, διδάγματα, μαθήματα ζωής, που 

μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. 

Γίνεται; 

Ναι, γίνεται. 

Οι άνθρωποι το ξέρουν αυτό από πάντα. Αν από τον πρό-

γονο του σκύλου, τον λύκο, διδαχτήκαμε πολλά για το κυνήγι 

και την επιβίωσή μας στην Εποχή των Παγετώνων, από τους 

σκύλους έχουμε μάθει, στη σύγχρονη εποχή, πώς να είμαστε πιο 

ανθρώπινοι. Αλλά και πιο δημιουργικοί. Πιο παραγωγικοί. 

Και πιο ευτυχισμένοι. 

Αρκεί να έχουμε τα αυτιά, τα μάτια και την καρδιά μας  

ανοιχτά. 

Ελάτε μαζί μας για ένα μικρό ταξίδι, για μια βόλτα. Χωρίς 

το λουρί αυτή τη φορά. 





 

 

Πρόλογος ή: 
Οδηγίες χρήσεως 

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ 
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα βιβλίο που θέ-

λουμε να φέρει χαμόγελα. Μόνο χαμόγελα. Όλα τα υπόλοιπα  

–δηλαδή κάποιοι προβληματισμοί και ίσως κάποιες αποφάσεις– 

έπονται. Αυτό που έχει σημασία είναι να έρθουν, αν έρθουν, 

ενόσω χαμογελάτε. Εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, εάν 

ήμασταν άλλοι, ένα άλλο είδος, ένα είδος μαλλιαρό, τριχωτό, με 

μεγάλα, έξυπνα και λαμπερά μάτια, ίσως μάλιστα και λίγο τε-

μπέλικο –ή και πολύ τεμπέλικο–, θα λέγαμε: «Κουνήστε την 

ουρά σας!» 

Αλλά δεν είμαστε. 

Γι’ αυτό: χαμογελάστε! 

Μιμηθείτε εκείνο το όμορφο πλασματάκι – το μαλλιαρό, το 

τριχωτό, με τα μεγάλα, έξυπνα και λαμπερά μάτια, αλλά και μια 

στάλα τεμπέλικο ίσως. Έχει να μας μάθει πολλά. 

Είναι ο εαυτός μας, καλύτερος: είναι ο εαυτός μας στα κα-

λύτερά του. 
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ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ 
Έκανα ένα μεγάλο λάθος παλιά. Από αφέλεια και ελλιπή γνώση, 

πίστευα πως τα βιβλία αυτοβοήθειας δεν μπορούν να βοηθή-

σουν κανέναν – πλην του συγγραφέα τους. Μου άρεσε μάλιστα 

να το επαναλαμβάνω: «Ο συγγραφέας ενός βιβλίου αυτοβοή-

θειας θα το πουλήσει. Οπότε έχουμε ήδη έναν κερδισμένο. Πι-

θανότατα θα είναι και ο μόνος». 

Έκανα λάθος. 

Καθώς περνούσαν τα χρόνια και, στο πλαίσιο της δουλειάς 

μου, έτυχε να διαβάσω αρκετά τέτοια βιβλία, κατάλαβα κάτι 

σημαντικό. Όλα τα βιβλία αυτοβοήθειας είχαν τουλάχιστον ένα 

κοινό σημείο: δεν χρειαζόταν να τα ακολουθήσεις κατά γράμμα· 

πολύ συχνά αρκούσε να κάνεις μέρος της καθημερινής σου ρου-

τίνας τουλάχιστον μία από τις συμβουλές τους. 

Μία και μόνο. 

Δεν είχε σημασία ποια. Αρκούσε έστω και μία για να δεις να 

συμβαίνουν κάποιες πολύ χειροπιαστές αλλαγές στη ζωή σου  

– αλλαγές προς το καλύτερο. 

Η συνειδητοποίηση αυτή πραγματικά με άλλαξε. Άρχισα 

να βλέπω πολύ διαφορετικά τα πράγματα, τόσο γύρω μου, όσο 

και μέσα μου. Κατάλαβα πως δεν είναι απαραίτητο –στην 

πραγματικότητα, είναι λάθος– να ζητά κανείς μεγάλες, θεμε-

λιώδεις, ολοκληρωτικές αλλαγές. Δεν μπορούν να υπάρξουν 

τέτοιες αλλαγές. Και δεν πρέπει να υπάρξουν. Αυτό που χρειά-

ζεται, αυτό που χρειαζόμαστε όλοι, είναι μικρά μικρά βήματα. 

Ένα βήμα τη φορά. Ένα εμπεδωμένο, εύκολο να εφαρμοστεί, 

βήμα τη φορά. 

Ακούγεται προφανές – και πράγματι είναι. Ακούγεται και 

εύκολο. 

Δεν είναι εύκολο. 

Είμαστε συνηθισμένοι, ή και εθισμένοι, στο Όλα ή τίποτα 

και στο Εδώ και τώρα. Μας αρέσουν τα μεγάλα σχέδια. Οι θυ-
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ελλώδεις αλλαγές. Η υπερβολή. Μας αρέσουν οι δυσκολίες και 

οι απάτητες κορυφές. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό. Αλλά ο κυριότερος, και 

πιο κρυφός από όλους, είναι η εκλογίκευση. Και, ως γνωστόν,  

η εκλογίκευση πάντα κρύβει μιαν αλήθεια: στην πραγματικότητα, 

δεν θέλουμε την αλλαγή· γι’ αυτό γοητευόμαστε από τους με-

γάλους στόχους. 

Θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές της ζωής, χωρίς προπό-

νηση. 

Θέλουμε να γίνουμε πολύ δυνατοί χωρίς να αφιερώνουμε 

έστω και ένα λεπτό την ημέρα σε μία μικρή, καλά σχεδιασμέ-

νη άσκηση· πολύ αδύνατοι, χωρίς να απαγορεύουμε στο χέρι 

μας να αγγίξει εκείνο το ένα μπισκότο που απέμεινε στο κου-

τί· πολύ πλούσιοι, χωρίς να βάζουμε στην άκρη εκείνο το ένα 

κέρμα. 

Μικρά βήματα. Ένα βήμα τη φορά. Ρεαλιστικοί, πραγματο-

ποιήσιμοι στόχοι. 

Αυτό είναι το μυστικό. 

Η συνειδητοποίηση αυτής της αλήθειας ήταν σχεδόν μια 

αποκάλυψη για εμένα – κάτι σαν το σατόρι που βιώνουν οι  

ασκούμενοι στις τεχνικές του βουδισμού Ζεν. Κι όμως: αυτό 

που εμένα μού πήρε αρκετά χρόνια για να το καταλάβω, το 

έλεγαν με μεγάλα γράμματα όλα τα βιβλία αυτοβοήθειας που 

υπήρχαν εκεί έξω – όλα τα βιβλία αυτοβοήθειας που είχαν πο-

τέ εκδοθεί. 

Μη μας παίρνετε κατά γράμμα, έλεγαν. Κάντε έστω και ένα 

μόνο από όσα σάς προτείνουμε. 

Κάντε αυτό το μικρό βήμα. 

Αλλά κάντε το. 

Ένα μικρό, πρώτο βήμα: πάντα βοηθάει. Όλοι οι δρόμοι, 

λένε, ξεκινούν με ένα πρώτο βήμα. Και δεν έχουν άδικο αυτοί 

που το λένε, έτσι δεν είναι; 
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ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 
Μου αρέσουν πολύ οι αναλογίες. Το σύμπαν είναι γεμάτο από 

αναλογίες. Αυτό μοιάζει, ή μπορεί να γίνει, σαν αυτό. 

Υπάρχουν άπειρες αναλογίες. Υπάρχουν αναλογίες για  

οτιδήποτε. Εκεί άλλωστε, στις αναλογίες, βρίσκεται και η βάση 

τόσο για την ποίηση του καθημερινού μας λόγου, όσο και για το 

άλας της λογοτεχνίας, για τη μεταφορά. Αλλά και για την  

αδελφή της μεταφοράς: την παρομοίωση. 

Στη μεταφορά, η σημασία μιας λέξης επεκτείνεται αναλογι-

κά και σε άλλες, με μικρή ή μεγάλη ομοιότητα με αυτήν. Κατά 

τη μεταφορά, μια λέξη δεν χρησιμοποιείται με την πραγματική 

της σημασία, αλλά αποδίδει σε ένα πρόσωπο ή σε ένα πράγμα 

μια διαφορετική ιδιότητα, μια ιδιότητα που στην πραγματικό-

τητα δεν υπάρχει: «Ο ήλιος βασίλεψε», «Η Μαρία είναι χρυσή». 

Στην παρομοίωση, πάλι, συγκρίνουμε δύο πρόσωπα ή πράγμα-

τα ώστε να παρουσιάσουμε το ένα από αυτά με πιο έντονα, πιο 

ζωηρά «χρώματα», για να τονίσουμε μια ιδιότητά του: «Είναι 

πιστός σαν σκύλος». 

Σαν σκύλος… 

Ναι: καθετί μπορεί να καθρεφτιστεί σε κάποιο ανάλογό 

του. Ανά πάσα ώρα και στιγμή όλοι μας καθρεφτιζόμαστε πάνω 

σε μια σειρά από διάφορα άλλα πρόσωπα, ζώα ή πράγματα.  

Η ζωή, το σύμπαν και τα πάντα έχουν διαρκώς ενωμένα τα χέρια 

τους. Και επίσης: τα βασικά συστατικά της ίδιας της ύπαρξης  

–που είναι κολοσσιαία, αχανής και ατελείωτη–, τα «καλούπια» 

της, είναι ελάχιστα. Είναι μια χούφτα όλα κι όλα. 

Μπορείς να δείξεις κάτι, δείχνοντας κάτι άλλο. 

Ακόμα περισσότερο: μπορείς να τονίσεις κάτι, δείχνοντας 

σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. 

Μπορείς να βρεις ομοιότητες εκεί που, «φυσιολογικά», δεν 

θα τις έβρισκες – γιατί δεν θα σκεφτόσουν ότι μπορούσαν καν 

να υπάρξουν. 
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Όμως υπάρχουν. Είναι εκεί. Υπάρχουν από πάντα, και  

οι άνθρωποι το κατάλαβαν από πολύ παλιά. Από τα πρώτα ήδη 

χρόνια της απαρχής του κοινού ανθρώπινου πολιτισμού. Ναι: 

αυτό μοιάζει, ή μπορεί να γίνει, σαν αυτό. Ήταν από την αρχή 

μπροστά στα μάτια μας. Το βλέπαμε. Το ξέραμε. Και, ναι, είναι 

αλήθεια. Μπορεί να γίνει. 

Μπορεί να γίνει. 

Για την ακρίβεια, γίνεται. 

 
ΜΥΡΙΖΟΝΤΑΣ 
Σε ανύποπτο, όπως λέμε, χρόνο, έγραψα κάπου το εξής: «Μα-

κάρι να κάναμε οτιδήποτε με τη σπουδή, τη συγκέντρωση και 

την αφοσίωση που ένας σκύλος μυρίζει ένα δέντρο». 

Δεν είχα σκύλο τότε, αλλά η παρατήρησή τους ήταν πολύ 

εύκολη καθώς πολλοί άνθρωποι, ευτυχώς, έχουν· και τους 

βγάζουν βόλτα, και οι δρόμοι μας συχνά διασταυρώνονται. 

Και αυτό το χαρακτηριστικό ενός σκύλου –κάθε σκύλου–, να 

αφιερώνεται ψυχή τε και σώματι στην προσπάθειά του να απο-

κρυπτογραφήσει το μήνυμα που κάποιος άλλος σκύλος άφησε 

σε ένα δέντρο, και το να μην μπορεί μάλιστα κανείς να τον  

αποσπάσει από το έργο του, από εκείνη την πολύ σοβαρή  

ασχολία –παρά μόνο τραβώντας τον από το λουρί, πράγμα 

μάλλον αγενές, για να μην πούμε βάρβαρο–, μου έκανε τερά-

στια εντύπωση. 

Ένα σκυλί μυρίζει ένα δέντρο… Ένα σκυλί μυρίζει ένα δέ-

ντρο –ή ένα καλαθάκι σκουπιδιών ή τη γωνία μιας πολυκατοι-

κίας ή οτιδήποτε– και το κάνει να φαίνεται σαν την πιο σημα-

ντική δουλειά στον κόσμο. Στ’ αλήθεια όμως: εκείνες τις στιγ-

μές, αυτή η απλή, καθημερινή πράξη, περιβεβλημένη μια θυελ-

λώδη ανάγκη και μια σπάνια σοβαρότητα, μοιάζει να βρίσκεται 

στο κέντρο του σύμπαντος. Μοιάζει να είναι τα πάντα. Κι αν 

όχι για οποιονδήποτε άλλον, προφανώς για τον σκύλο. 
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Ο σκύλος εκείνος είναι απόλυτα δοσμένος σε εκείνη τη μυ-

ρωδιά. Με τη μύτη του, τη γεύση του, το μυαλό του – με ολό-

κληρο το σώμα του. 

Και, ναι, έχουμε μπροστά στα μάτια μας μιαν αυταπόδεικτη 

αλήθεια: μακάρι να κάναμε οτιδήποτε με τον ίδιο τρόπο που 

ένας σκύλος δίνεται στις μυρωδιές που τα άλλα σκυλιά άφησαν 

στο πέρασμά τους· με την ίδια προσοχή· με την ίδια αφοσίωση· 

με το ίδιο δόσιμο. Το κέρδος που θα αντλούσαμε θα ήταν τερά-

στιο. Και ασφαλώς πολλαπλάσιο της επένδυσής μας. 

Στ’ αλήθεια πολλαπλάσιο. 

Βλέποντας πως όλο αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ή εν πάση 

περιπτώσει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει κάπου, μπήκα σε σκέ-

ψεις. Αλλά, είπαμε, δεν είχα σκύλο. Και έτσι άφησα τις σκέψεις 

μου στην άκρη, όπως όλοι μας αφήνουμε τόσα και τόσα πράγ-

ματα στη ζωή μας, για να προχωρήσουμε πιο ανάλαφροι. Έτσι 

κάνει ο άνθρωπος, και είναι σωστό και καλό που το κάνει. 

Όμως κάποια στιγμή τα πράγματα ήρθαν έτσι που απέ-

κτησα σκύλο. Και η ζωή μου άλλαξε. Άρδην. Τίποτα δεν θα 

ήταν πια όπως παλιά. Τίποτα δεν θα ήταν ίδιο ξανά, σε κανένα 

επίπεδο. 

Ακόμα περισσότερο: την πρώτη κιόλας φορά που ο σκύλος 

μου μύρισε τον κορμό ενός ισχνού δέντρου στη γειτονιά μας για 

να εξετάσει μια μυρωδιά –πέρα για πέρα παραδομένος, πέρα για 

πέρα προσηλωμένος–, θυμήθηκα εκείνες τις πρωτόλειες σκέψεις 

που είχα κάνει πριν από μερικά χρόνια. Τις θυμήθηκα και την 

επόμενη φορά που μύρισε μια γωνία ή ένα καλαθάκι του Δήμου 

για τα σκουπίδια ή το ΚΑΦΑΟ της γειτονιάς. 

Στη συνέχεια παρατήρησα από κοντά, και με προσοχή, και 

επί πολύ καιρό, και όλα τα άλλα που έκανε ο σκύλος μου. Και 

πλέον σιγουρεύτηκα πως εκείνες οι σκέψεις μπορούσαν πράγ-

ματι να οδηγήσουν κάπου. 

Λοιπόν, είχα δίκιο. 
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Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΚΟΥΝΑΕΙ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ 
Μέχρι τον δεύτερο χρόνο της ζωής του, και της συμβίωσής μας, 

είχα καταγράψει –στο μυαλό μου, για την ώρα– τα περισσότερα 

από τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του σκύλου μου.  

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, τα είχα σημειώσει σαν «τιτλάκια», 

σαν λεζάντες, σε ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου. Διατηρώ 

ακόμη εκείνο το αρχείο του Word στην επιφάνεια εργασίας του 

υπολογιστή μου. Του έχω δώσει το όνομα: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΟΥ. 

Ναι, είναι ο τίτλος του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας. 

Τον κρατήσαμε. 

Είναι συγκινητικό, αν το καλοσκεφτείς. 

Οι σημειώσεις εκείνες, ή καλύτερα οι λεζάντες, που κάποια 

στιγμή ξεπέρασαν τις διακόσιες, γράφτηκαν και ξαναγράφτη-

καν, αναθεωρήθηκαν, διορθώθηκαν, επαληθεύτηκαν, διασταυ-

ρώθηκαν και συγχωνεύτηκαν. Έγιναν πενήντα, και αποτέλεσαν 

τον πυρήνα αυτού του βιβλίου. 

Όταν συνειδητοποίησα για πρώτη φορά πόσο σωστά ξέ-

ρουν τα μυστικά της καλής ζωής οι μαλλιαροί φίλοι μας, μυστι-

κά που μπορούν να κάνουν έναν σκύλο πιο ευτυχισμένο, έμεινα 

με το στόμα ανοιχτό. Γενικά, όλοι ξέρουμε πως οι σκύλοι είναι 

«καλοπερασάκηδες». Αλλά δεν επρόκειτο περί αυτού εδώ. Δεν 

μιλάμε για «καλοπέραση» ή για «ξάπλες» ή για οτιδήποτε υπο-

τίθεται ότι χαρακτηρίζει έναν σκύλο και τη ζωή του. ( Έναν δε-

σποζόμενο σκύλο, για την ακρίβεια – οι αδέσποτοι ζουν δυστυ-

χώς μια εντελώς διαφορετική ζωή, μια ζωή παρία, γεμάτη κινδύ-

νους και απρόοπτα…) Μιλώ για πράγματα που ο σκύλος κάνει 

για τον εαυτό του, προς τους άλλους σκύλους και ανθρώπους, 

και προς τη φύση. Μιλάμε για μια εγκυκλοπαίδεια φυσιολογι-

κής σκυλίσιας συμπεριφοράς που, κατ’ αναλογία –να τες πάλι  

οι αναλογίες λοιπόν–, μπορεί να μεταφερθεί και στους αν-

θρώπους. 
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Για την ακρίβεια, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πράγματι 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους σκύλους: πολλές κοινές συ-

νήθειες και τρόπους συμπεριφοράς. Τα έχουν ήδη αυτά τα χαρα-

κτηριστικά· δεν πρωτοτυπούμε εδώ. Και, ναι, ακριβώς γι’ αυτό, 

ακριβώς επειδή τα έχουν και τα εφαρμόζουν, είναι πιο δημιουργι-

κοί, πιο παραγωγικοί και πιο ευτυχισμένοι. Επειδή το κάνουν  

«όπως οι σκύλοι». 

Στις επόμενες σελίδες, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να 

ηθικολογήσουμε –ο κίνδυνος, σε ένα εγχείρημα σαν το δικό μας, 

καραδοκεί σε κάθε μας βήμα–, καθώς δεν τρέφουμε σεβασμό 

στα σχετικά βιβλία που ηθικολογούν, και βέβαια δεν θα επιχει-

ρήσουμε να «πλασάρουμε» κάποιου είδους ψευδο-φιλοσοφικό 

«μαντζούνι» ή να προτείνουμε «λύσεις». Όχι, βέβαια. Θα μιλήσου-

με πολύ απλά και ευθέως μόνο για όσα ξέρουμε καλά και είδαμε 

με τα μάτια μας: για εκείνα τα όμορφα μικρά πράγματα που χαρα-

κτηρίζουν μία συγκεκριμένη στάση ζωής. Η «κυνική φιλοσοφία» 

άλλωστε είναι υπέροχη, σπουδαία και εύκολη. Βασίζεται σε μερι-

κές πολύ χαρακτηριστικές και απλές «γραμμές», είναι συμπληρω-

ματική ως προς οτιδήποτε άλλο πιστεύει, ασπάζεται και εφαρμόζει 

κανείς, και ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυ-

λής, φύλου, απουσίας φύλου, θρησκευτικών ή μη πεποιθήσεων, 

πολιτικής τοποθέτησης, επαγγέλματος ή οικονομικής «τάξης».  

Τη χαρακτηρίζουν ευθύτητα, ειλικρίνεια και συμπόνια. Και μια 

αγνή, πρόσχαρη αγάπη για τον εαυτό μας: για τον άνθρωπο μέσα 

μας. Ή για τον σκύλο, αν ήμασταν σκύλοι. 

Οι σκύλοι, πράγματι, θέλουν να περνούν καλά για να αισθά-

νονται ολοκληρωμένοι σαν σκύλοι· αλλά αυτό το «καλά», εφόσον 

έρθει στα ανθρώπινα μέτρα, αντιστοιχεί στα δικά μας στάνταρ 

«ολοκλήρωσης». Στο να είμαστε δηλαδή –το ξαναείπαμε– πιο 

δημιουργικοί, πιο παραγωγικοί και πιο ευτυχισμένοι. 

Πόσο πιο δημιουργικοί και πόσο πιο παραγωγικοί και πόσο 

πιο ευτυχισμένοι; 
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Ελάχιστα. Ή αρκετά. Ή και πολύ. Αλίμονο, όλα αυτά δεν 

έχουν να κάνουν μόνο με εμάς. Οι άνθρωποι είμαστε, ευτυχώς, 

κοινωνικά όντα, μονάδες που χρωστούν τα πάντα στον άλλο, 

στους άλλους. Αλλά σίγουρα θα είμαστε, έστω μια στάλα, καλύ-

τεροι: για εμάς και για τους άλλους. Κι αυτό είναι ήδη πολύ. 

Είναι ίσως πάρα πολύ, αν το δεις από την οπτική γωνία ενός 

«χαμογελαστού» τετράποδου πλάσματος που στηρίζει όλη του 

την ύπαρξη στο βλέμμα και στο χέρι του άλλου. 

 
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Καταγράφοντας συστηματικά όσα έμαθα από τον δικό μου αλλά 

και από κάθε άλλον σκύλο, ένιωθα συνεχώς –κι αυτή η παραδοχή 

συνιστά εξομολόγηση– πως έκανα κάτι σημαντικό: κάτι που είχε 

μεγάλο ενδιαφέρον, κάτι που ήταν ειλικρινές και αληθινό. Και, δεν 

το κρύβω, χαιρόμουν που έκανα κάτι πρωτότυπο, και που το έκα-

να πρωτογενώς, αντλώντας μόνο από την εμπειρία μου. Είμαι 

σίγουρος, βέβαια, πως και άλλοι πριν από εμένα έκαναν αυτή την 

«ανακάλυψη», και πως ενδεχομένως κατέγραψαν όσα βρήκαν σε 

ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο από το δικό μας βιβλίο. 

Είμαι επίσης σίγουρος πως τα βιβλία τους αυτά θα είναι κα-

λά βιβλία. Γιατί; Γιατί πηγάζουν από ένα πολύ καλό πλάσμα. 

Ένα απονήρευτο, αγαθό ζώο. 

Οπότε, ναι: θα είναι καλά βιβλία. Όπως εύχομαι ότι είναι 

και το δικό μας. 

Ελπίζω πραγματικά να σας αρέσει. Και να σας φανεί χρήσιμο. 
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Κλείνοντας αυτόν τον αρκετά μακροσκελή πρόλογο, θέλω να 

τονίσω πως δεν υπάρχει κάποιου είδους αξιολόγηση αναφορι-

κά με τη σειρά με την οποία παρατίθενται εδώ οι 50 σκυλίσιοι 

κανόνες, αυτά τα 50 «μαθήματα ζωής». Αντιθέτως: τα 50 ακό-

λουθα κεφάλαια έχουν επίτηδες τοποθετηθεί σε αλφαβητική 

(εκτός από μία εξαίρεση), άρα και «τυχαία», σειρά. Το όλο 

εγχείρημα στηρίζεται άλλωστε ακριβώς στην πρώτη εσωτερι-

κή και συχνά μη ρητώς αναφερόμενη αρχή που διέπει κάθε 

βιβλίο αυτοβοήθειας, άρα και το δικό μας, αυτήν που είπαμε 

στην αρχή: 

Μη μας παίρνετε κατά γράμμα. Κάντε έστω και ένα από όσα 

προτείνουμε. 

Κάντε αυτό το μικρό βήμα. 

Κάντε λοιπόν έστω και ένα από αυτά που θα διαβά- 

σετε – όποιο θέλετε: το 1ο, το 25ο ή το 50ό, δεν έχει σημασία. 

Από την άλλη, κάποια από τα «μαθήματα» που ακολουθούν, και 

που θα διαβάσετε, ενδεχομένως σας είναι γνωστά, και ίσως να 

τα εφαρμόζετε ήδη. Κάντε λοιπόν, αν θέλετε, έστω και ένα από 

τα υπόλοιπα. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, αυτό που 

χρειαζόμαστε είναι μικρά βήματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι 

ένα βήμα τη φορά. 

Μάλιστα, ίσως αυτό ακριβώς το ένα μικρό βήμα, ή το ένα 

επιπλέον μικρό βήμα, να σας αλλάξει τη ζωή. 

Δεν μπορείτε να το ξέρετε από την αρχή. Αλλά μπορεί να 

συμβεί. Κι αυτό γιατί έχει συμβεί σε άλλους. Έχει συμβεί ήδη. 

Και ναι μεν αυτό το ένα μικρό πράγμα, αυτή η συνήθεια, αφορά 

τη ζωή σας –μια κατάσταση και μια δυνατότητα αμύθητης περι-

ουσίας–, παρότι ξεκινά από κάτι όντως ελάχιστο, από κάτι που 

δεν θα σας στοιχίσει τίποτα, από μια ανεπαίσθητη αλλαγή στην 

καθημερινότητά σας. 

Επιχειρήστε την. Κάντε αυτό το μικρό βήμα. Κι αν θέλετε, 

κάντε ακόμα ένα στη συνέχεια. 
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Τα σκυλάκια, οι φίλοι μας, κάνουν και τα πενήντα. 

Και μπορεί μεν να μην είναι δημιουργικά και παραγωγικά, 

αλλά, ναι: είναι ευτυχισμένα. 

 




