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Η επίζεκε βηνγξαθία ηνπ Steve Jobs, βαζηζκέλε ζε πεξηζζόηεξεο από ζαξάληα ζπλεληεύμεηο πνπ έδσζε 
ν ίδηνο θαζώο θαη έλα κηθξό πιήζνο από αλζξώπνπο ηνπ ζηελνύ ηνπ πεξηβάιινληνο –ζπγγελείο, θίινη, 
ζπλάδειθνη θηι.– κέζα ζε δηάζηεκα δύν εηώλ. Ο Walter Isaacson απνθαιύπηεη ζηνπο αλαγλώζηεο ηελ 
πνιπηάξαρε δσή θαη ηε ζπλαξπαζηηθή πξνζσπηθόηεηα ελόο εκπλεπζκέλνπ θαη απνθαζηζηηθνύ 
αλζξώπνπ, ν νπνίνο έθεξε αιεζηλή επαλάζηαζε ζε έμη ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο: πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, 
θηλνύκελα ζρέδηα, κνπζηθή, ηειεθσλία, ςεθηαθέο εθδόζεηο θαη tablet computing. 
Καζώο ε Ακεξηθή ςάρλεη δηαξθώο ηξόπνπο λα δηαηεξήζεη ην πξνβάδηζκα ζηελ θαηλνηνκία θαη ελώ νη 
θνηλσλίεο ζε όιν ηνλ θόζκν επηρεηξνύλ λα νηθνδνκήζνπλ ηηο ςεθηαθέο νηθνλνκίεο ηεο λέαο επνρήο, ν 
Jobs ελζαξθώλεη ην πξόηππν ηνπ εθεπξεηηθνύ, πξσηνπόξνπ επηρεηξεκαηία πνπ γλσξίδεη πνιύ θαιά πώο 
λα αμηνπνηεί ηε δύλακε ηεο θαληαζίαο. Καηόξζσζε λα ζπλδπάζεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε κε ηελ 
ηερλνγλσζία, αθνύ εληόπηζε εγθαίξσο ηηο θεξδνθόξεο πξννπηηθέο κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ 21ν 
αηώλα. Έηζη, νηθνδόκεζε κηα εηαηξεία-θνινζζό ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα άικαηα ηεο θαληαζίαο 
ζπληνλίδνληαλ κε ηα ζαύκαηα ηεο ηερλνινγίαο.  
Παξόιν πνπ ν Jobs ζπλεξγάζηεθε γηα ηε ζπγγξαθή απηνύ ηνπ βηβιίνπ, δε δήηεζε λα ειέγμεη ην 
πεξηερόκελό ηνπ – νύηε θαλ λα ην δηαβάζεη πξνηνύ εθδνζεί. Δελ έζεζε θαλέλαλ πεξηνξηζκό. Ελζάξξπλε 
ηνπο αλζξώπνπο πνπ κίιεζαλ γη’ απηόλ λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα. Καη ν ίδηνο κηιάεη εηιηθξηλά, σκά 
ζρεδόλ, γηα ζπλεξγάηεο θαη αληαγσληζηέο. Οη θίινη, νη ερζξνί θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ θαηαζέηνπλ ηε 
καξηπξία ηνπο γηα ηα πάζε, ηελ ηειεηνκαλία, ηηο εκκνλέο ηνπ, ηελ αθνζίσζή ηνπ ζην έξγν ηνπ, ηελ 
ηάζε ηνπ πξνο ην ζπγθεληξσηηζκό ε νπνία θαζόξηζε ηνλ ηξόπν δνπιεηάο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 
αληηιήςεηο ηνπ θαη, θπξίσο, ηνλ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία θαηλνηόκσλ πξντόλησλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 
λα θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά.  
Με ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπ δαίκνλεο λα ηνλ θαηαδηώθνπλ δηαξθώο, ν Jobs δελ ήηαλ πάληα επράξηζηνο 
ζηηο επαθέο  κε ηνπο αλζξώπνπο. Ψζηόζν, ε πξνζσπηθόηεηα θαη ην έξγν ηνπ δύζθνια κπνξνύλ λα 
δηαρσξηζηνύλ· δείρλνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ έλα νινθιεξσκέλν εληαίν ζύζηεκα, αθξηβώο όπσο ην 
hardware θαη ην software ηεο Apple. Σπλαξπαζηηθή όζν θαη ζθνηεηλή, ε ηζηνξία ηνπ δίλεη καζήκαηα γηα 
ην θαηλνηόκν πλεύκα, ηε δύλακε ηεο ζέιεζεο θαη ηε ζεκαζία ησλ πξνζσπηθώλ αμηώλ.  
Τν βηβιίν αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζεη ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 2011 ζε όιν ηνλ θόζκν θαη ηαπηόρξνλα ζηελ 
Ειιάδα, ελώ κόιηο ζήκεξα αλαθνηλώζεθε ζην δηαδίθηπν  πσο ζα πξνζηεζεί εηδηθό θεθάιαην πνπ ζα 
πεξηέρεη ηελ απόθαζε ηεο μαθληθήο παξαίηεζήο ηνπ, ηνπο ιόγνπο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ. 
 
Παξνπζίαζε ηνπ ζπγγξαθέα 
 
Ο Walter Isaacson, ηζηνξηθόο θαη ζπγγξαθέαο, μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ σο δεκνζηνγξάθνο. 
Σπλεξγάζηεθε κε ην πεξηνδηθό Time από ην 1978· αξρηθά σο πνιηηηθόο αληαπνθξηηήο, εμειίρζεθε ζε 
αξρηζπληάθηε ζε ιηγόηεξν από δύν δεθαεηίεο. Δνύιεςε δύν ρξόληα σο πξόεδξνο θαη CEO ηνπ 
ηειενπηηθνύ θαλαιηνύ CNN. Τν 2003 έγηλε πξόεδξνο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Άζπελ, ελόο δηεζλνύο κε 
θεξδνζθνπηθνύ νξγαληζκνύ αθηεξσκέλνπ «ζηελ πξνώζεζε ηεο πεθσηηζκέλεο εγεζίαο θαη ηνπ 
απξνθαηάιεπηνπ δηάινγνπ». Ακέζσο κεηά ηνλ ηπθώλα Καηξίλα, δηνξίζηεθε αληηπξόεδξνο ηεο Αξρήο 
Απνθαηάζηαζεο ηεο Λνπηδηάλα. 
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