
Αποκλειζηικά ζηοιτεία ζτεηικά με ηην 

πορεία ηης επίζημης βιογραθίας ηοσ 

Steve Jobs ζηην Ελλάδα 

 

Τν ebook κε ηηο κεγαιύηεξεο πσιήζεηο ζηελ Ειιάδα –όπσο θαη ζε άιιεο ρώξεο ηνπ 

θόζκνπ ζηηο αληίζηνηρεο γιώζζεο– δελ είλαη θπζηθά άιιν από ηελ επίζεκε βηνγξαθία 

ηνπ Steve Jobs από ηον Walter Isaacson, πνπ θπθινθνξεί ζηα ειιεληθά από ηηο 

Εκδόζεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. 

Τν iPhoneHellas επηθνηλώλεζε κε ηηο Εθδόζεηο ΧΥΦΟΓΙΟΣ θαη ζαο παξαζέηεη 

αποκλειζηικά ζηοιτεία ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο επίζεκεο βηνγξαθίαο ηνπ Steve 

Jobs ζηελ Ειιάδα: 

Τα εγθαίληα ηνπ ειιεληθνύ iBookstore ζηα ηέιε ηνπ Σεπηέκβξε (28 Σεπη. 2011) θαη ε 

ηαπηόρξνλε θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ, ιίγεο εβδνκάδεο κεηά ην άλνηγκα ηνπ iBooks, 

πξνζέιθπζε κεγάιν αξηζκό αλαγλσζηώλ νη νπνίνη βξήθαλ ηελ επθαηξία λα 

ελεκεξσζνύλ γηα ηε δσή θαη ηα έξγα ηνπ Steve Jobs, κέζα από έλα ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα δηαλνκήο θαη αλάγλσζεο ην νπνίν ν ίδηνο βνήζεζε λα πινπνηεζεί. 

Από ηελ εκεξνκελία θπθινθνξίαο ηνπ, ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2011, κέρξη ζήκεξα ε 

επίζεκε βηνγξαθία ηνπ Steve Jobs βξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζηελ πξώηε ζέζε ησλ 

πσιήζεσλ ζην ειιεληθό iBookstore θαη είλαη θαη ν πην εππώιεηνο ηίηινο ησλ 

Εθδόζεσλ ΧΥΦΟΓΙΟΣ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

http://www.iphonehellas.gr/31200/steve-jobs-by-walter-isaacson-ibook/
http://www.psichogios.gr/site/
http://www.iphonehellas.gr/30329/greek-ibookstore-offers-paid-books/


 

Σύκθσλα κε επίζεκα θαη αποκλειζηικά ζηοιτεία ηοσ iPhoneHellas, νη πσιήζεηο ηνπ 

ebook ηνπ Steve Jobs έρνπλ μεπεξάζεη ηα 1000 αληίηππα ελώ ην πνζνζηό επί ησλ 



πσιήζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ έληππνπ βηβιίνπ είλαη αξθεηά πάλσ από ην 5%, έλα 

λνύκεξν κνλαδηθό ζηε ρώξα καο, όπνπ ε ειεθηξνληθή αλάγλσζε δελ είλαη θαη ηόζν 

δηαδεδνκέλε. 

Πεξίπνπ ην ¼ ησλ ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ πνπιήζεθε ηελ πξώηε εβδνκάδα 

θπθινθνξίαο ηνπ βηβιίνπ. 

Κη αλ ηα παξαπάλσ λνύκεξα ζαο θαίλνληαη κηθξά, αλαθέξνπκε πιεξνθνξηαθά πσο 

ειάρηζηνη από ηνπο κέρξη ζηηγκήο εππώιεηνπο ηίηινπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή έρνπλ 

μεπεξάζεη ην 0,5% ησλ πσιήζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ έληππνπ βηβιίνπ, ελώ νη πσιήζεηο 

ηνπο ζε ηεκάρηα ζπαλίσο μεπεξλνύλ ηα δηςήθηα λνύκεξα. 

Γηα παξάδεηγκα, ην επόκελν bestseller ησλ Εθδόζεσλ Χπρνγηόο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, ην Το κορίηζι με ηο ηαηοσάζ ηνπ Stieg Larsson δελ μεπεξλά ζε πνζνζηό 

ειεθηξνληθώλ πσιήζεσλ ην 0.08% έλαληη ησλ έληππσλ. Τν FIREWALL ηνπ 

Henning Mankell, ηξίην θαηά ζεηξά ζε ειεθηξνληθέο πσιήζεηο, έρεη πνζνζηό 

πσιήζεσλ έλαληη ησλ έληππσλ ζην 0.3%. 

Τη ζπλέβαιε όκσο ζηελ ηεξάζηηα απηή επηηπρία ηεο βηνγξαθίαο ηνπ Steve Jobs ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή; 

Σύκθσλα κε ηηο Εθδόζεηο ΧΥΦΟΓΙΟΣ, ηα ζηνηρεία ηεο επηηπρίαο ηνπ βηβιίνπ είλαη ηα 

παξαθάησ: 

1. Πξόθεηηαη γηα ηε βηνγξαθία ελόο αλζξώπνπ πνπ άιιαμε έμη δηαθνξεηηθέο 

βηνκεραλίεο: ηνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο, ηηο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, 

ηε κνπζηθή, ηα ηειέθσλα, ηνπο ππνινγηζηέο tablet θαη ηηο ςεθηαθέο εθδόζεηο. 

Σπλεπώο, ην ζέκα ελδηαθέξεη ηνπο ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη επνκέλσο 

όζνπο δηαβάδνπλ ειεθηξνληθά βηβιία κέζσ iBooks. 

2. Είλαη ν δεκηνπξγόο ησλ iPhone θαη iPad, ησλ θύξησλ ζπζθεπώλ όπνπ 

ιεηηνπξγεί ην iBookstore. 

3. Η ειιεληθή ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ βηβιίνπ θπθινθόξεζε ηαπηόρξνλα κε 

ηελ έληππε ζηελ ίδηα εκεξνκελία ηεο παγθόζκηαο πξεκηέξαο ηνπ βηβιίνπ. 

4. Η ηηκή ηεο ειιεληθήο έθδνζεο είλαη ίδηα κε ηελ ηηκή ηεο αγγιηθήο έθδνζεο θαη 

πνιύ ρακειόηεξε ησλ αληίζηνηρσλ εθδόζεσλ ησλ κεγάισλ επξσπατθώλ 

ρσξώλ. 

Τη γίλεηαη όκσο κε ηελ ειεθηξνληθή αλάγλσζε ζηα παηδηθά βηβιία; Λόγσ ηεο επνρήο 

αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο θαη γηα νξηζκέλα παηδηθά Φξηζηνπγελληάηηθα βηβιία. 

Παξόιν πνπ είλαη λσξίο γηα ζπκπεξάζκαηα, κεξηθά από ηα πην εππώιεηα 

Φξηζηνπγελληάηηθα βηβιία πνπ θπθινθόξεζαλ πξόζθαηα θαη γλσξίδνπλ επηηπρία ζην 

iBooks, δύζθνια μεπεξλνύλ ζε πσιήζεηο ην 0.2% έλαληη ησλ έληππσλ. Γηα 

παξάδεηγκα ην Η Ιθιγένεια και ο Καλικάνηζαρος πνπ κόιηο θπθινθόξεζε έρεη 

πνπιήζεη ρηιηάδεο αληίηππα ζηελ έληππε κνξθή ηνπ, ελώ κόιηο ιίγεο δεθάδεο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην Το καλικανηζαράκι Μπίρι-Μπίρι θαη 

ην Άγια Νύτηα ηο ηραγούδι η’ οσρανού. 

Τν “θαηλόκελν” Steve Jobs ηνπ Walter Isaacson θαληάδεη δύζθνιν λα επαλαιεθζεί, 

ηνπιάρηζηνλ ζην εγγύο κέιινλ. Τα ebooks πνπ αθνινπζνύλ ζηηο επόκελεο ζέζεηο ησλ 

http://itunes.apple.com/gr/book/id410590038
http://itunes.apple.com/gr/book/id403189531
http://itunes.apple.com/gr/book/id485321624?mt=11
http://itunes.apple.com/gr/book/id444168339?mt=11
http://itunes.apple.com/gr/book/id485322585?mt=11


πσιήζεσλ έρνπλ πνιύ κεγάιε απόζηαζε λα δηαλύζνπλ ελώ θαη αθόκα θαη ηα 

δεδνκέλα γηα ηα παηδηθά επνρηαθά βηβιία πνπ ίζσο θαλείο ζα πεξίκελε λα 

αθνινπζνύλ δηαθνξεηηθή πνξεία ιόγσ επνρηθόηεηαο δηαςεύδνπλ ηηο πξνβιέςεηο. 

Θα καο ελδηέθεξε λα αθνύζνπκε ηα δηθά ζαο ζρόιηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ ζηε ρώξα καο. Έρεηε απνθηήζεη θάπνην ebook από ην 

iBookstore; Μείλαηε επραξηζηεκέλνη από ηελ εκπεηξία ζαο ζηελ νζόλε ηνπ iPhone 

θαη ηνπ iPad πξσηίζησο; 

Γηα ηνπο Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ iBooks, ζηελ Ειιάδα θαη ζε όιν ηνλ θόζκν, νη Εθδόζεηο 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ δηαζέηνπλ πεξηζζόηεξνπο από 200 ηίηινπο βηβιίωλ γηα όιεο ηηο ειηθίεο, 

θαζώο επίζεο θαη αξθεηέο δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο από ην iTunes. Επεηδή πξνο ην 

παξόλ ε αλαδήηεζε κέζω iBooks ζηα ειιεληθά δελ είλαη αμηόπηζηε, κπνξείηε βξείηε ηα 

βηβιία θάλνληαο αλαδήηεζε κε ην «psichogios». 

 


