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Εγκαηαλειμμένος 
και εκλεκηός 

Της Κωζηούλας Τωμαδάκη 

Πριν από λίγες μέρες κσκλοθόρηζε η επίζημη 

βιογραθία ηοσ Steve Jobs από ηον Walter Isaacson  

«Ήζεια λα είκαη ζαλ έλα νξθαλό πνπ ηξηγπξίδεη ζαλ 

αιήηεο ζηε ρώξα αλεβαίλνληαο ιαζξαία ζε εκπνξηθά 

ηξέλα θαη κόιηο θαηέθζαζε από ην πνπζελά, ρσξίο ξίδεο, 

ρσξίο επαθέο, ρσξίο ηζηνξηθό». 

«Δγθαηαιεηκκέλνο. Δθιεθηόο. Ξερσξηζηόο.» Απηέο νη 

έλλνηεο έγηλαλ κέξνο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Jobs θαη 

ηεο εηθόλαο πνπ είρε γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηζρπξίδεηαη ν 

Walter Isaacson, πνπ ζθηαγξαθεί ην πνξηξέην ελόο 

νξακαηηζηή, απξόβιεπηνπ θαη ζπρλά εξηζηηθνύ θαη 

αζεξάπεπηα εξσηεπκέλνπ κε ηε δνπιεηά ηνπ αλζξώπνπ.  

«Αξγόηεξα ζηε δσή ηνπ, όηαλ έθηαζε αθξηβώο ζηελ 

ειηθία πνπ είρε ν βηνινγηθόο ηνπ παηέξαο όηαλ ηνλ 

εγθαηέιεηςε (είθνζη ηξηώλ εηώλ), ν Jobs ζα άθελε κηα 

θνπέια έγθπν θαη ζα εγθαηέιεηπε θη απηόο ην δηθό ηνπ παηδί. (Σειηθά αλέιαβε ηελ επζύλε γηα ηελ θόξε ηνπ. H Chisann 

Brennan, κεηέξα ηνπ παηδηνύ, ιέεη, όηη ν Jobs πνηέ δελ μεπέξαζε ην γεγνλόο όηη ν ίδηνο ήηαλ πηνζεηεκέλνο, πξάγκα πνπ ηνλ 

έθαλε θνκκάηηα θαη ζπκπεξαίλεη όηη απηό εμεγεί έλαο κέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ). 

ην βηβιίν, νη θίινη θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ απνθαιύπηνπλ ηνλ θπθινζπκηθό ραξαθηήξα ηνπ Jobs, ζε ζεκείν πνπ ζπρλά δελ 

κπνξνύζε λα ειέγμεη. «Απηό μεθηλά από ην γεγνλόο όηη ηνλ εγθαηέιεηςαλ. Σν πξαγκαηηθό, βαζύηεξν πξόβιεκα  ήηαλ ην 

κνηίβν ηεο εγθαηάιεηςεο ζηε δσή ηνπ Steve, ππνζηεξίδεη ν Andy Hertzfeld, πνπ είρε ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηνλ Jobs ζηελ 

Apple, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ο ίδηνο ν Jobs, όκσο, απνξξίπηεη απηή ηελ εμήγεζε: «Κπθινθνξεί ε ζεσξία όηη, 

επεηδή κε εγθαηέιεηςαλ, δνύιεπα πνιύ ζθιεξά γηα λα ηα πάσ θαιά θαη λα θάλσ ηνπο γνλείο κνπ λα εύρνληαη λα κε κε είραλ 

δώζεη γηα πηνζεζία ή θάπνηα ηέηνηα αλνεζία, είλαη γεινίν».  

Σε εμπιζηεύηηκα και ηώρα κλέβεηε από μας! 

Ο Jobs δελ ήηαλ ππόδεηγκα αθεληηθνύ ή ζπλεξγάηε παξόιν πνπ έθηηαμε  ηελ Apple, κηα εηαηξεία πνπ ζπλδπάδεη εθπιεθηηθά 

ηε θαληαζία κε ηα άικαηα ηεο κεραληθήο θαη, επηπιένλ, επηλόεζε λέεο ζπζθεπέο πνπ νη θαηαλαισηέο δελ ήμεξαλ όηη ηηο είραλ 

αλάγθε. 



«Ωζνύκελνο από ηνπο εζσηεξηθνύο ηνπ δαίκνλεο, κπνξνύζε λα νδεγήζεη ηνπο γύξσ ηνπ ζηελ νξγή θαη ζηελ απόγλσζε. 

Έηζη, ε ηζηνξία ηνπ είλαη ηαπηόρξνλα παξάδεηγκα πξνο απνθπγή θαη παξαδεηγκαηηζκό, ελώ δίλεη καζήκαηα  γηα ην θαηλνηόκν 

πλεύκα, ηε δύλακε ηνπ ραξαθηήξα, ηε ζεκαζία ησλ πξνζσπηθώλ αμηώλ», επηζεκαίλεη ζηνλ πξόινγν ηνπ βηβιίν ηνπ ν Walter 

Isaacson. 

Σν βιέκκα ηνπ Jobs ήηαλ επίκνλν θαη ζπρλά αγξηεκέλν. Κάπνηεο θνξέο γηλόηαλ ήηαλ έμσ θξελώλ. Ο Hertzfeld πεξηγξάθεη 

γιαθπξά ηελ πεξίθεκε ζπλάληεζε ηνπ Jobs κε ηνλ Bill Gates ζηελ αίζνπζα ζπζθέςεσλ ηεο Apple. «Παξαθνινπζνύζα 

ζπλεπαξκέλνο θαζώο ν Steve ηνπ έβαιε ηηο θσλέο. Ο Jobs δελ απνγνήηεπζε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ. ‘Μαο θιέβεηε’, θώλαμε. 

‘ε εκπηζηεύηεθα θαη ηώξα θιέβεηε από καο!’». Ο Hertzfeld ζπκάηαη, επίζεο, όηη ν Gates θάζηζε θαη ηνλ άθνπζε ςύρξαηκα 

θνηηάδνληάο ηνλ ζηα κάηηα θαη κεηά, κε ηελ ςηιή θσλή ηνπ, ηνπ έδσζε κηα απάληεζε πνπ έρεη κείλεη θιαζηθή: «Ξέξεηο, Steve, 

ππάξρνπλ πνιινί ηξόπνη γηα λα ην δεηο ην πξάγκα. Δγώ λνκίδσ πσο απηό πνπ έγηλε είλαη κάιινλ όηη είρακε θαη νη δύν έλαλ 

πινύζην γείηνλα, πνπ ηνλ έιεγαλ Xerox, θη εγώ δηέξξεμα ην ζπίηη ηνπ γηα λα θιέςσ ηελ ηειεόξαζε, αιιά είδα όηη ηελ είρεο 

θιέςεη ήδε εζύ». 

Ο Jobs δελ μεπέξαζε πνηέ ην ζπκό ηνπ. 

Ρε κ….α δελ θάλεηο ηίπνηα ζσζηό! 

«Ήηαλ δύζθνιν λα δνπιεύεηο θάησ από ηηο δηαηαγέο ηνπ Steve», ππνζηεξίδεη ν Bill Atkinson, o ζρεδηαζηήο ηνπ Mac. «Ο 

ζηόρνο δελ ήηαλ πνηέ λα ληθήζνπκε ηνλ αληαγσληζκό ή λα βγάινπκε πνιιά ιεθηά. Ήηαλ λα θηηάμνπκε έλα πξντόλ πνπ λα 

είλαη ην θαιύηεξν πνπ κπνξνύζακε ή θαη ιίγν θαιύηεξν αθόκα», εμεγεί ν Hertzfeld. 

Όκσο, ν ραξαθηήξαο ηνπ Jobs είρε θαη κεξηθά ζεηηθά, ππνζηεξίδεη ν Isaacson. «Eκθύζεζε ζηνπο αλζξώπνπο ηεο Apple έλα 

βαζύ πάζνο λα δεκηνπξγήζνπλ ξηδνζπαζηηθά πξντόληα θαη κηα πεπνίζεζε όηη κπνξνύζαλ λα πεηύρνπλ ην θαηλνκεληθά 

αθαηόξζσην. Έθηηαμαλ t-shirts  πνπ έγξαθαλ: ‘90 ώξεο ηε βδνκάδα θαη κ’ αξέζεη!.’ Έθαλαλ ηα πάληα γηα λα εληππσζηάζνπλ 

ην αθεληηθό ηνπο, μεπεξλνύζαλ ηνλ εαπηό ηνπο». 

«Έρσ κάζεη κε ηα ρξόληα πσο όηαλ έρεηο πνιύ ηθαλνύο αλζξώπνπο δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπο θαλαθεύεηο» εμήγεζε αξγόηεξα ν 

Jobs. «Αλ πεξηκέλεηο από απηνύο λα θάλνπλ ζπνπδαία πξάγκαηα, ηνπο θαηαθέξλεηο λα θάλνπλ ζπνπδαία πξάγκαηα. Η 

αξρηθή νκάδα ηνπ Mac κε έκαζε όηη νη θνξπθαίνη παίρηεο πξνηηκνύλ λα παίδνπλ καδί θαη δελ ηνπο αξέζεη αλ αξρίζεηο λα 

αλέρεζαη δνπιεηά θαηώηεξεο πνηόηεηαο. Ρσηήζηε νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νκάδαο ηνπ Mac. Θα ζαο πνπλ όηη άμηδε ε 

ηαιαηπσξία». 

Σα κέιε ηεο νκάδαο Mac ζπκνύληαη ηηο θσλέο ηνπ, ηηο ζπγθξνύζεηο, όια εθείλα ηα επεηζόδηα πνπ ηνπο ηξνκνθξαηνύζαλ.  

«ηηο ζπζθέςεηο θώλαδε : ‘Ρε καιάθα, δελ θάλεηο πνηέ ηίπνηα ζσζηό’, ζπκάηαη ε Debi Coleman. «Ήηαλ θάηη πνπ ζπλέβαηλε 

ζρεδόλ θάζε κία ώξα. Παξ’ όια απηά, όκσο, ζεσξώ ηνλ εαπηό κνπ ηνλ πην ηπρεξό άλζξσπν ζηνλ θόζκν επεηδή δνύιεςα 

καδί ηνπ». 

Αμήτανος μπροζηά ζηο ίνδαλμά ηοσ 

Η κνλαδηθή θνξά πνπ ν Jobs ζπκόηαλ λα ηνλ πηάλεη ακεραλία ήηαλ κπξνζηά ζηνλ Bob Dylan, ν νπνίνο έπαημε θνληά ζην 

ζπίηη ηνπ ζην Πάιν Άιην, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2004, όηαλ ν Jobs αλάξξσλε από ηελ  πξώηε ηνπ εγρείξεζε γηα θαξθίλν. «Ο 



Dylan δελ ππήξμε θνηλσληθόο άλζξσπνο, δελ ήηαλ Bono ή Bowie. Παξ’όια απηά, όκσο, ηνλ θάιεζε λα ηνλ επηζθεθηεί ζην 

μελνδνρείν ηνπ πξηλ από ηε ζπλαπιία, δηεγείηαη ν ζπγγξαθέαο. Καη όπσο ζπκάηαη ν Jobs: «Καζίζακε ζην αίζξην έμσ από ην 

δσκάηηό ηνπ. Καη κηιήζακε γηα δπν ώξεο. Δίρα κεγάιν ηξαθ, γηαηί ήηαλ έλαο από ηνπο ήξσέο κνπ. Καη θνβόκνπλ, επίζεο, 

κήπσο δελ ήηαλ πξαγκαηηθά έμππλνο, κήπσο απνδεηθλπόηαλ κηα θαξηθαηνύξα ηνπ εαπηνύ ηνπ, όπσο ζπκβαίλεη κε πνιινύο. 

Αιιά ελζνπζηάζηεθα. Ήηαλ παλέμππλνο. Όια όζα έιπηδα. Μνπ κίιεζε πνιύ αλνηρηά, κε κεγάιε εηιηθξίλεηα. Αλαθέξζεθε ζηε 

δσή θαη ζηα ηξαγνύδηα ηνπ. ‘Απιώο πέξαζαλ κέζα κνπ’, είπε, ‘δελ ρξεηάζηεθε λα ηα ζπλζέζσ εγώ. Απηό δε ζπκβαίλεη πηα. 

Γελ κπνξώ λα ηα γξάςσ έηζη’. Έπεηηα έθαλε παύζε θαη ζπλέρηζε κε ηε βξαρλή ηνπ θσλή θη έλα ακπδξό ρακόγειν: ‘Αιιά 

κπνξώ αθόκε λα ηα ηξαγνπδήζσ’». 

Ανηίο, πρέπει να θύγω 

Η ειηθία ησλ ηξηάληα είλαη νξόζεκν, ηδηαίηεξα γηα ηε γεληά πνπ δελ έρεη εκπηζηνζύλε ζε όπνηνλ είλαη κεγαιύηεξνο. Γηα λα 

γηνξηάζεη ηα γελέζιηα ηνπ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1985, όηαλ έθιεηζε ηα ηξηάληα, ν Jobs έθαλε έλα κεγάιν πάξηη γηα 1000 άηνκα 

(ήηαλ ππνρξεσηηθό ην ζκόθηλ θαη ηα αζιεηηθά παπνύηζηα) ζην μελνδνρείν St.Francis ζην αλ Φξαλζίζθν. 

«ε έλα ηξαπέδη ήηαλ θαζηζκέλνη κεγηζηάλεο εηαηξεηώλ ινγηζκηθνύ, αλάκεζά ηνπο ν Bill Gates θαη ν Mitch Kapor… ην  πάξηη 

ηξαγνύδεζε ε Ella Fitzgerald, αθνύ ν Bob Dylan είρε αξλεζεί. Δίπε ην θιαζηθό ηεο ξεπεξηόξην, αιιάδνληαο, όκσο, κεξηθέο 

θνξέο ηνπο ζηίρνπο θάπνησλ ηξαγνπδηώλ, όπσο ην ‘The girl from Ipanema’ πνπ έγηλε ‘The boy from Cupertin (ζ.ζ. ε πόιε 

θαηαγσγήο ηνπ Jobs). Μεηά ξώηεζε αλ ζέινπλ θάπνηα ηξαγνύδηα θαη ν Jobs δήηεζε κεξηθά. Σειείσζε ηελ παξάζηαζή ηεο κε 

κηα αξγή εθηέιεζε ηνπ ‘Happy Birthday’, γξάθεη ζην βηβιίν ηνπ ν ζπγγξαθέαο. «Δίλαη ζπάλην λα δεηο έλαλ θαιιηηέρλε ζηα 

ηξηάληα ή ηα ζαξάληα ηνπ πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θάηη πξαγκαηηθά εθπιεθηηθό», είπε ν Jobs κειαγρνιηθά ζην ζπγγξαθέα 

David Sheff , πνπ ηνπ είρε πάξεη κηα πνιύ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε γηα ην Playboy. «Όζν πην πνιύ ν έμσ θόζκνο πξνζπαζεί 

λα εληζρύζεη κηα εηθόλα ζνπ, ηόζν πην δύζθνιν είλαη λα ζπλερίζεηο λα είζαη θαιιηηέρλεο θαη γη’απηό πνιιέο θνξέο νη 

θαιιηηέρλεο ιέλε: ‘Aληίν. Πξέπεη λα θύγσ. Θα ηξειαζώ αλ δελ θύγσ’. Καη πεγαίλνπλ θαη πέθηνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε θάπνπ. 

Μπνξεί αξγόηεξα λα επαλεκθαληζηνύλ ιίγν δηαθνξεηηθνί».  

Υζηεροθημία 

Ο ζπγγξαθέαο ζπκάηαη έλα πνιύ ραξαθηεξηζηηθό ηειεθώλεκα πνπ δέρηεθε από ηνλ Jobs. «Μνπ ηειεθώλεζε απξνζδόθεηα 

ην απόγεπκα ηεο παξακνλήο ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ 2009.  Ήηαλ ζην ζπίηη ηνπ ζην Πάιν Άιην, κόλν κε ηε βηνινγηθή αδειθή 

ηνπ, ηε ζπγγξαθέα Mona Simson. 

Δίρε ζηνραζηηθή δηάζεζε θαη κνπ κηινύζε γηα πεξηζζόηεξν από κηα ώξα… Μνπ είπε όηη ηα ηειεπηαία δώδεθα ρξόληα ηεο δσήο 

ηνπ, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Apple, ήηαλ ηα πην παξαγσγηθά. Αιιά ν πην ζεκαληηθόο ηνπ ζηόρνο, είπε, ήηαλ λα θάλεη 

απηό πνπ είρε θάλεη ν Hewlett θαη ν θίινο ηνπ ν David Packard, πνπ δεκηνύξγεζαλ κηα εηαηξεία ηόζν δηαπνηηζκέλε από ην 

πλεύκα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο , ώζηε ζα ζπλέρηδε ην όλνκά ηνπο αθόκε θη όηαλ απηνί ζα είραλ ραζεί».  

Το βιβλίο «Steve Jobs – Η επίζημη βιογραθία» ηοσ Walter Isaacson» κσκλοθορεί από ηις εκδόζεις Ψστογιός.  

 

 


