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Εισαγωγή

Απογείωση

Κάθε φορά που ένας άνθρωπος υποστηρίζει ένα ιδανικό, ή ενεργεί για να 
βελτιώσει τη ζωή των άλλων, ή στρέφεται κατά της αδικίας, παράγει έναν 
μικρό κυματισμό ελπίδας και αυτοί οι κυματισμοί, καθώς συναντιούνται με-
ταξύ τους προερχόμενοι από ένα εκατομμύριο διαφορετικά κέντρα ενέργειας 
και τόλμης, δημιουργούν ένα ρεύμα που μπορεί να σαρώσει ακόμη και τα 
ισχυρότερα τείχη καταπίεσης και αντίστασης.

Ρόμπερτ Φ. Κένεντι

Οταν ο Τιμ Κουκ ανέλαβε CEO της Apple το 2011, έπρεπε να συνεχίσει 
τη βαριά κληρονομιά του προκατόχου του. Μία από τις μεγαλύτερες 

και πιο καινοτόμες εταιρείες του κόσμου μόλις είχε χάσει τον οραματιστή 
ιδρυτή της. Ο Στιβ Τζομπς και η εταιρεία της οποίας ήταν συνιδρυτής θεω-
ρούνταν κάτι παραπάνω από εμβληματικοί και μετά τον θάνατό του οι ειδι-
κοί προέβλεπαν ότι θα ερχόταν η καταστροφή. Με τον ανταγωνισμό του 
Android να μεγαλώνει και την αβεβαιότητα που υπήρχε για τα μελλοντικά 
προϊόντα της εταιρείας, ο Κουκ είχε πολλά να χάσει αναλαμβάνοντας τον 
έλεγχό της.

Όμως αποδείχτηκε ότι οι επικριτές έκαναν λάθος. Οχτώ χρόνια αργότε-
ρα, υπό την ηγεσία του Κουκ η Apple έχει απογειωθεί. Μετά τον θάνατο του 
Τζομπς, η Apple άγγιξε το υπέρτατο ορόσημο: έγινε η πρώτη εταιρεία που 
η αξία της έφτασε το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και αυτό σημαίνει ότι 
ήταν η εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο. Η τιμή της 
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μετοχής της σχεδόν τριπλασιάστηκε. Τα ταμειακά της διαθέσιμα υπερτετρα-
πλασιάστηκαν σε σχέση με το 2010, φτάνοντας το ποσό ρεκόρ των 267,2 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρόλο που είχε δαπανήσει σχεδόν 220 δισε-
κατομμύρια δολάρια για την αγορά ιδίων μετοχών και για την καταβολή 
μερισμάτων. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτού του ποσού, να πούμε 
ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της αμερικανικής κυβέρνησης είναι μόνο 271 
δισεκατομμύρια δολάρια.

Για να πάρετε μια ιδέα για το τεράστιο μέγεθος της Apple με τον Τιμ 
Κουκ ως CEO, το πρώτο τρίμηνο του 2018, όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, η 
εταιρεία είχε τζίρο 88,3 δισεκατομμύρια δολάρια και κέρδη 20 δισεκατομ-
μύρια δολάρια. Συγκριτικά, το Facebook, με περισσότερους από 2,2 δισε-
κατομμύρια ενεργούς χρήστες, έβγαλε μόλις 40,6 δισεκατομμύρια όλο το 
2017. Επιπλέον, μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες μόνο, η Apple έβγαλε 
σχεδόν όσα και η ανταγωνίστριά της, η Microsoft –κάποτε η μεγαλύτερη 
εταιρεία τεχνολογίας– ολόκληρο το 2017 (90 δισεκατομμύρια).

Η Apple του Κουκ συντρίβει τον ανταγωνισμό με όλους σχεδόν τους δυ-
νατούς τρόπους:

•  Το iPhone είναι το πιο επιτυχημένο προϊόν όλων των εποχών. Έχει σαρώσει 
τα πάντα. Η Apple έχει πουλήσει πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια iPhone στα 
δέκα χρόνια από την εμφάνισή τους – τέσσερα από αυτά τα χρόνια υπό την 
ηγεσία του Τζομπς και τα υπόλοιπα υπό τον Κουκ. Οι συσσωρευτικές πω-
λήσεις πλησιάζουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Το Android μπορεί να 
πουλάει περισσότερες συσκευές, αλλά η Apple είναι μακράν επικεφαλής 
στις εισπράξεις, ενώ απορροφά το 80 τοις εκατό των κερδών της βιομηχανίας 
κινητών. Πουλά συσκευές υψηλής ποιότητας με περιθώρια κέρδους 30-40 
τοις εκατό, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες παραγωγής κινητών συγκρούονται 
μεταξύ τους για την πίτα των φτηνών συσκευών, όπου τα περιθώρια κέρδους 
είναι πολύ μικρά. Και με το iPhone Χ και τα επόμενα μοντέλα, το μερίδιο 
αγοράς της Apple συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες απο-
μένουν να ανταγωνίζονται για όλο και μικρότερο κέρδος.

•  Η Apple έχει πετύχει επίσης στην αγορά των υπολογιστών. Αν και οι υπο-
λογιστές έρχονται μετά το iPhone, η Apple έχει αρχίσει πρόσφατα να επε-
κτείνει το μερίδιό της στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών για πρώ-
τη φορά εδώ και δεκαετίες – και είναι η μοναδική εταιρεία που το έχει 
καταφέρει. Οι πωλήσεις προσωπικών υπολογιστών έχουν μειωθεί κατά 26 
τοις εκατό συνολικά από την υψηλότερη περίοδο το 2011. Όλα έδειχναν 
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ότι η αγορά των PC δε θα ανέκαμπτε ποτέ λόγω των τάμπλετ και των έξυ-
πνων κινητών. Όμως από τότε που ανέλαβε ο Κουκ, η Apple αυξάνει 
σταθερά το μερίδιό της σε αυτή την αγορά, από 5 τοις εκατό το 2011 σε 
περίπου 7 τοις εκατό σήμερα. Αυτή η αύξηση μπορεί να φαίνεται μικρή, 
αλλά όπως και στην περίπτωση του iPhone, η Apple κινείται μόνο στο 
ακριβό, ποιοτικό φάσμα της αγοράς.

•  Η Apple δημιούργησε μια ολόκληρη νέα βιομηχανία με τις «φορούμενες» 
ή «φορετές» συσκευές (wearables). Το Apple Watch λανσαρίστηκε τον 
Απρίλιο του 2015 και είναι το πρώτο σημαντικό προϊόν της περιόδου Κουκ 
στη δημιουργία του οποίου δε συμμετείχε ο Στιβ Τζομπς. Είναι μια «αφα-
νής επιτυχία» που έχει πουλήσει πάνω από σαράντα εκατομμύρια κομμά-
τια και με πωλήσεις που αυξάνονται κατά 50 τοις εκατό από τρίμηνο σε 
τρίμηνο. Ο τζίρος των ρολογιών της Apple είναι ήδη μεγαλύτερος από της 
Rolex. Τα AirPod της Apple είναι μία άλλη μεγάλη επιτυχία. Για το 2018, 
η εταιρεία αναμένεται να πουλήσει πάνω από πενήντα εκατομμύρια AirPod 
και ακουστικά Beat. Σε συνδυασμό με το νέο ηχείο HomePod, οι πωλήσεις 
των προϊόντων «έξυπνου ήχου» της Apple μπορεί να ξεπεράσουν τα 10 
δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

•  Οι υπηρεσίες που πουλά η Apple εμφανίζουν επίσης αστρονομική αύξηση. 
Το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ο τζίρος τους έφτασε τα 9,1 δισεκατομμύρια 
δολάρια και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο Τμήμα της εταιρείας από άποψη 
τζίρου, φτάνοντας σχεδόν σε μέγεθος την εταιρεία δορυφορικής τηλεόρα-
σης Dish Networks. Αν πάρουμε τις υπηρεσίες της Apple μόνες τους, θα 
μπορούσαν να είναι εταιρεία του Fortune 500. Μερικοί ειδικοί πιστεύουν 
ότι αυτές οι υπηρεσίες, που αφορούν πωλήσεις μουσικής, εφαρμογών και 
ψηφιακών συνδρομών, θα φτάσουν έναν τζίρο 50 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων μέχρι το 2020 και σε αυτή την περίπτωση θα ξεπεράσουν τον συνδυα-
σμένο τζίρο των Mac και του iPad – καθώς επίσης και τον τζίρο της Disney 
και της Microsoft.

Και ίσως τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Οι φήμες λένε ότι η Apple 
κατασκευάζει ένα ρομποτικό αυτοκίνητο, το οποίο αν είναι επιτυχημένο, θα 
ανατρέψει τα δεδομένα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία των 2 τρι-
σεκατομμυρίων δολαρίων με τον ίδιο τρόπο που η εταιρεία ανέτρεψε τα 
δεδομένα στη βιομηχανία των κινητών τηλεφώνων. Η GM και η Ford μπορεί 
να καταλήξουν σαν τη Nokia και τη Motorola.
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Διαψεύδοντας τις αρνητικές προβλέψεις, η Apple έχει φτάσει σε πρωτο-
φανή επίπεδα επιτυχίας υπό την ηγεσία του Τιμ Κουκ και φαίνεται να έχει 
λαμπρό μέλλον. Παρά τους φόβους ότι μετά τον θάνατο του Τζομπς θα ακο-
λουθούσε μαζική αποχώρηση ταλαντούχων στελεχών και η εταιρεία θα γονά-
τιζε, καθώς υψηλόβαθμοι εργαζόμενοι θα πήγαιναν σε ανταγωνιστές, ο Κουκ 
κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να κρατήσει στην Apple τη διοικητική ομάδα που 
κληρονόμησε από τον Τζομπς και να τη συμπληρώσει με δικές του έξυπνες 
προσλήψεις υψηλού προφίλ. Όχι μόνο κατηύθυνε με επιτυχία την Apple κατά 
την περίοδο της αβεβαιότητας που ακολούθησε τον θάνατο του Τζομπς, κα-
ταφέρνοντας να την αναπτύξει σε απίστευτο βαθμό, αλλά επιπλέον έφερε μια 
επανάσταση στην κουλτούρα της εταιρείας. Υπό τον Κουκ, η ατμόσφαιρα στην 
Apple δεν είναι τόσο δυσάρεστη και ανελέητη όσο πριν και το κατόρθωσε 
αυτό χωρίς να υπονομεύσει τα κύρια προϊόντα της εταιρείας ή να μειώσει τα 
κέρδη. Ενώ ο Στιβ Τζομπς συχνά έστρεφε τη μία ομάδα ενάντια στην άλλη –ή 
και το ένα στέλεχος κατά του άλλου–, ο Κουκ προτιμά μια πιο αρμονική προ-
σέγγιση. Έδιωξε μερικά στελέχη που προκαλούσαν συγκρούσεις και δραμα-
τικές καταστάσεις και αύξησε τη συνεργασία ανάμεσα σε ομάδες που προη-
γουμένως ήταν απομονωμένες η μία από την άλλη.

Ο Κουκ πιστεύει ακράδαντα ότι οι εταιρείες πρέπει να έχουν μια καλή 
στρατηγική συνδυασμένη με καλές αξίες. Στα τέλη του 2017, οι έξι κεντρικές 
αξίες του με βάση τις οποίες διευθύνει την Apple δημοσιεύτηκαν χωρίς φαν-
φάρες σε μια οικονομική έκθεση που πέρασε απαρατήρητη και στη συνέχεια 
αναρτήθηκαν σε δικό τους τμήμα στον ιστότοπο της Apple. Αν και δεν έχουν 
αναγνωριστεί επίσημα από τον Κουκ ή την εταιρεία, εξετάζοντας το στιλ 
ηγεσίας του Κουκ τα τελευταία οχτώ χρόνια, βλέπουμε ότι αυτές οι έξι αξίες 
ρίχνουν φως στον τρόπο που λειτουργεί ως ηγέτης και αποτελούν το θεμέλιο 
όλων όσα έχει κάνει στην Apple:

•  Προσβασιμότητα: Η Apple πιστεύει ότι η προσβασιμότητα είναι θεμελιώ-
δες ανθρώπινο δικαίωμα και ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι προσβάσι-
μη σε όλους.

•  Εκπαίδευση: Η Apple πιστεύει ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώ-
πινο δικαίωμα και ότι η εκπαίδευση ποιότητας πρέπει να είναι διαθέσιμη 
σε όλους.

•  Περιβάλλον: Η Apple διαμορφώνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή των 
προϊόντων της με βάση την περιβαλλοντική ευθύνη.
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•  Αποδοχή της διαφορετικότητας και πολυμορφία: Η Apple πιστεύει ότι οι 
ποικιλόμορφες ομάδες καθιστούν δυνατή την καινοτομία.

•  Ιδιωτικότητα και ασφάλεια: Η Apple πιστεύει ότι η ιδιωτικότητα είναι 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Κάθε προϊόν της Apple σχεδιάζεται από 
την αρχή έτσι ώστε να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά σας.

•  Υπευθυνότητα προμηθευτών: Η Apple επιμορφώνει και ενδυναμώνει τα 
μέλη της αλυσίδας εφοδιασμού της και βοηθά στην προστασία των πολυ-
τιμότερων πόρων του περιβάλλοντος.

Καθώς έγραφα ετούτο το βιβλίο, έγινε φανερό ότι αυτές οι κεντρικές αξίες 
είναι το θεμέλιο της ηγεσίας του Κουκ στην Apple. Θα διαβάσετε με ποιο 
τρόπο τις ανακάλυψε και κατόπιν τις ενσωμάτωσε στην εταιρεία, από την 
πρώτη μέρα που άρχισε να δουλεύει στην Apple μέχρι και σήμερα. Εξετάζο-
ντας τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Κουκ κληρονόμησε την κορυφαία θέση της 
εταιρείας σε μια περίοδο όταν παίζονταν πολλά και επιστρέφοντας κατόπιν 
στα παιδικά του χρόνια, στην αρχή της καριέρας του και στη θητεία του στην 
Apple, θα δούμε πώς ανέπτυξε αυτές τις αξίες σε όλη του τη ζωή και πώς 
κατέληξαν να στηρίζουν την καρδιά και την ψυχή της κουλτούρας της Apple.

Η εταιρεία έχει εγκατασταθεί στα γραφεία που ολοκλήρωσε πρόσφατα, 
ένα φουτουριστικό κτίριο που θυμίζει διαστημόπλοιο και είναι από τα μεγα-
λύτερα της Σίλικον Βάλεϊ, και είναι πλέον έτοιμη να περάσει στην τρίτη μεγά-
λη της περίοδο, στην οποία θα φέρει τους υπολογιστές σε τομείς που δεν είχαν 
κατακτηθεί ακόμη – την ιατρική, την υγεία, την άθληση, το αυτοκίνητο και το 
έξυπνο σπίτι, μεταξύ άλλων. Η θητεία του Κουκ στην Apple είναι πλέον θρυ-
λική στον κόσμο των επιχειρήσεων και είναι καιρός να επαινεθεί η συνεισφο-
ρά του στην Apple και στον κόσμο όπως της αξίζει. Σε τελική ανάλυση, αυτός 
έκανε την Apple την πρώτη εταιρεία στον κόσμο που η αξία της ξεπέρασε το 
ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Ακολουθεί η ιστορία του Τιμ Κουκ, της αθό-
ρυβης ιδιοφυΐας που οδήγησε την Apple σε δυσθεώρητα ύψη.
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Τιμ Κουκ
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Κεφάλαιο 1

Ο θάνατος του Στιβ Τζομπς

Την Κυριακή 11 Αυγούστου 2011, ο Τιμ Κουκ πήρε ένα τηλεφώνημα που 
θα του άλλαζε τη ζωή. Ήταν ο Στιβ Τζομπς και του ζήτησε να έρθει στο 

σπίτι του στο Πάλο Άλτο. Εκείνο το διάστημα ο Τζομπς ανέρρωνε από την 
αγωγή που έκανε για καρκίνο στο πάγκρεας και μια πρόσφατη μεταμόσχευ-
ση ήπατος. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2003 και αφού αρχικά αντιστά-
θηκε στην ιατρική αγωγή, στη συνέχεια υποβλήθηκε σε μια σειρά από όλο 
και πιο παρεμβατικές μορφές αγωγής για να αντιμετωπίσει τη νόσο που 
κατέτρωγε το σώμα του. Ο Κουκ, έκπληκτος από το τηλεφώνημα, τον ρώτη-
σε πότε να έρθει και όταν ο Τζομπς απάντησε «Τώρα», ο Κουκ κατάλαβε ότι 
ήταν κάτι σημαντικό. Ξεκίνησε αμέσως για το σπίτι του Τζομπς.

Όταν έφτασε, ο Τζομπς του είπε ότι ήθελε να αναλάβει εκείνος τη θέση 
του CEO (Chief Executive Officer – Διευθύνων Σύμβουλος) της Apple. Ο ίδιος 
σκόπευε να παραιτηθεί από CEO, να αποχωρήσει σε κάποιο βαθμό από την 
ενεργό δράση και να αναλάβει τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμ-
βουλίου της Apple. Αν και ήταν πολύ άρρωστος και οι δύο πίστευαν –ή του-
λάχιστον προσποιούνταν ότι πίστευαν– πως θα ζούσε αρκετό καιρό ακόμη. 
Είχε ήδη ζήσει αρκετά χρόνια με τη νόσο και σε αυτό το διάστημα δεν είχε 
επιβραδύνει τον ρυθμό του, ούτε είχε αποσυρθεί από την Apple. Μάλιστα, 
πριν από μερικούς μήνες μόνο, την άνοιξη του 2011, είχε πει στον βιογράφο 
του, τον Γουόλτερ Άιζακσον: «Θα κάνω κι άλλα πράγματα. Θα φτάσω στον 
επόμενο γύρο. Θα ξεφύγω από τον καρκίνο». Πάντα αποφασισμένος, ο 
Τζομπς αρνιόταν να υποχωρήσει ή να παραδεχτεί ότι η αρρώστια του ήταν 
σοβαρή. Και εκείνο το διάστημα πίστευε πραγματικά ότι θα επιζήσει.

Και για τους δύο, η ανάληψη της προεδρίας του διοικητικού συμβουλίου 
από τον Τζομπς δεν ήταν επίτιμος τίτλος ή μια κίνηση για να μην ανησυχούν 
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οι μέτοχοι. Ήταν μια κανονική δουλειά που θα του επέτρεπε να επιβλέπει 
και να κατευθύνει την Apple στο μέλλον. Όπως έγραψε ο Ντέιβιντ Πογκ, 
συγγραφέας για τεχνολογικά θέματα στους New York Times και στη Yahoo: 
«Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ο κύριος Τζομπς, ως πρόεδρος, θα εξα-
κολουθεί να είναι ο “Νονός” της εταιρείας. Θα εξακολουθεί να κινεί πολ-
λά νήματα, να περνά το όραμά του στην προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα του 
και να επηρεάζει την κατεύθυνση της εταιρείας». Ο Τζομπς είχε ήδη φύγει 
μία φορά από την Apple στο παρελθόν και τώρα που την είχε μετατρέψει 
σε μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο, δεν είχε σκοπό να 
φύγει ξανά.

Εκείνη τη σημαντική μέρα του Αυγούστου, καθώς ο Τζομπς και ο Κουκ 
συζητούσαν τη μετακίνησή του στη θέση του CEO, ο Κουκ αναφέρθηκε στον 
ρόλο του «Νονού» από μέρους του Στιβ. Συζήτησαν πώς θα συνεργάζονταν 
από τις νέες τους θέσεις, χωρίς να συνειδητοποιούν πόσο κοντά ήταν ο θά-
νατος του Στιβ. «Πίστευα… ότι θα ζούσε πολύ περισσότερο», είπε ο Κουκ, 
καθώς θυμόταν εκείνη τη συνομιλία. «Προχωρήσαμε σε ένα ολόκληρο επί-
πεδο συζήτησης που αφορούσε το τι θα σήμαινε να είμαι CEO με εκείνον 
πρόεδρο», θυμάται. Ο Τζομπς του είπε: «Εσύ θα παίρνεις όλες τις αποφά-
σεις», και ο Κουκ υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Τζομπς δε θα 
παρέδιδε ποτέ τόσο πρόθυμα τα ηνία. Έτσι, όπως λέει ο Κουκ, «προσπάθη-
σα να βρω κάτι που θα τον προβοκάριζε». Του έκανε ερωτήσεις όπως: «Θες 
να πεις ότι αν δω μια διαφήμιση και μου αρέσει, μπορώ να δώσω εντολή να 
την τρέξουν χωρίς το δικό σου ΟΚ;» Ο Τζομπς γέλασε και είπε: «Κοίτα, 
ελπίζω να με ρωτήσεις τουλάχιστον!» Ο Κουκ αφηγείται: «Τον ρώτησα δύο 
ή τρεις φορές “Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το κάνω αυτό;”» Ήταν έτοιμος 
να αφήσει τον Τζομπς να επανέλθει αν χρειαζόταν, γιατί, όπως είπε: «Τον 
έβλεπα να βελτιώνεται εκείνη την περίοδο».

Η απάντηση του Τζομπς στην ερώτηση για τη διαφήμιση ήταν αποκαλυ-
πτική. Φημιζόταν για το γεγονός ότι ανακατευόταν παντού, αφού έτσι ήταν 
από τη φύση του, και αυτός ήταν ένας από τους κύριους λόγους που ο Κουκ 
θεώρησε ότι ο Τζομπς θα συνέχιζε να εποπτεύει την Apple ακόμη και αφότου 
ο Κουκ θα είχε αναλάβει επίσημα τη διοίκηση. Πάντως, ο Κουκ το έκανε ήδη 
αυτό για αρκετά χρόνια, όσο ο Τζομπς ήταν CEO και ο ίδιος COO (Γενικός 
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών). Και παρόλο που θα του παραχω-
ρούσε επίσημα όλες τις ευθύνες του, ο Τζομπς όντως παρέμεινε ενεργός 
μέσα στην εταιρεία. Ο Κουκ φρόντιζε να τον περιλαμβάνει σε επιλογές και 
αποφάσεις. Όπως λέει, πήγαινε «στο σπίτι του συχνά μέσα στη βδομάδα και 
μερικές φορές τα σαββατοκύριακα. Κάθε φορά που τον έβλεπα, έδειχνε να 
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βελτιώνεται η κατάστασή του. Το ίδιο αισθανόταν κι αυτός». Τόσο ο Τζομπς 
όσο και η ομάδα Δημοσίων Σχέσεων της Apple συνέχιζαν να αρνούνται ότι 
είναι άρρωστος – κανείς δεν παραδεχόταν ότι βρισκόταν κοντά στον θάνατο. 
Όμως, «δυστυχώς, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα», είπε ο Κουκ. Ο θάνατος 
του Τζομπς σοκάρισε τον κόσμο μερικούς μήνες αργότερα.

Ο ασήμαντος Κουκ

Σε σχέση με την επιλογή του διαδόχου του Τζομπς, υπήρχαν φήμες ότι το 
διοικητικό συμβούλιο της Apple θα διάλεγε κάποιον εκτός εταιρείας, αλλά 
αυτό δεν έγινε ποτέ. Το διοικητικό συμβούλιο ήταν όργανο του Τζομπς, 
μερικές φορές σε αμφιλεγόμενο βαθμό, και ήταν σίγουρο ότι θα δεχόταν 
όποιον διάλεγε εκείνος γι’ αυτή τη θέση. Ο Τζομπς ήθελε έναν άνθρωπο της 
εταιρείας που να καταλαβαίνει την κουλτούρα της Apple και πίστευε ότι δεν 
υπήρχε κανείς που να ταίριαζε καλύτερα γι’ αυτό τον ρόλο από τον Κουκ, 
τον άνθρωπο στον οποίο είχε εμπιστευτεί τη διοίκηση της Apple κατά την 
απουσία του δύο φορές ήδη.

Ο Κουκ όντως διοικούσε την Apple παρασκηνιακά για πολλά χρόνια και 
γι’ αυτό ήταν ο φυσικός διάδοχος του Τζομπς, όμως για πολλούς παρατηρη-
τές η τοποθέτησή του στη θέση του CEO ήταν απρόσμενη. Κανείς έξω από 
την Apple ή ακόμη και μέσα στην εταιρεία δε θα τον θεωρούσε οραματιστή, 
το είδος του ηγέτη που αντιπροσώπευε ο Τζομπς και που όλοι θεωρούσαν 
ότι χρειάζεται η Apple. Ήταν γενικά αποδεκτό ότι ο μεγαλύτερος οραματι-
στής στην εταιρεία μετά τον Τζομπς δεν ήταν ο Κουκ αλλά ο επικεφαλής 
Σχεδιασμού, ο Τζόνι Άιβ.

Σε τελική ανάλυση, κανείς άλλος δεν είχε τις ικανότητες και την πείρα 
του Άιβ. Είχε συνεργαστεί στενά με τον Τζομπς από την εποχή της πρώτης 
γενιάς του iMac. Οι δυο τους είχαν δουλέψει επί μία δεκαετία για να ανα-
διαμορφώσουν την Apple και να την κάνουν μια εταιρεία που έδινε τη με-
γαλύτερη προτεραιότητα στον σχεδιασμό. Ο Άιβ είχε αποκτήσει κι αυτός 
της δική του φήμη, καθώς ήταν ο παρουσιαστής σε προωθητικά βίντεο της 
Apple για πολλά προϊόντα. Είχε κερδίσει πολλά σημαντικά βραβεία για τον 
σχεδιασμό του iMac, του iPod, του iPhone και του iPad, οπότε ήταν πολύ 
γνωστός στο κοινό. Αντίθετα, ο Κουκ ήταν μια πολύ πιο σκιώδης μορφή. Δεν 
εμφανίστηκε ποτέ σε κανένα βίντεο προϊόντος και είχε παρουσιάσει προϊό-
ντα της Apple σε πολύ λίγες περιπτώσεις, όταν ο Τζομπς ήταν άρρωστος. 
Δεν είχε δώσει σχεδόν καθόλου συνεντεύξεις στη διάρκεια της καριέρας 



22 LEANDER KAHNEY

© Leander Kahney, 2019/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

του και είχαν γραφτεί γι’ αυτόν ελάχιστα άρθρα σε περιοδικά. Σε γενικές 
γραμμές ήταν άγνωστος.

Όμως, παρόλο που μερικοί πίστευαν ότι ο Άιβ ήταν ο πιο πιθανός διά-
δοχος του Τζομπς, αφού είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του 
οράματος και τον προϊόντων της Apple, στην πραγματικότητα ο ίδιος δεν 
ενδιαφερόταν για τη διοίκηση μιας επιχείρησης. Ήθελε να συνεχίσει να 
σχεδιάζει, αφού στην Apple είχε τη δουλειά των ονείρων κάθε σχεδιαστή: 
απεριόριστους πόρους και δημιουργική ελευθερία. Δε θα θυσίαζε μια τόσο 
σπάνια θέση που του έδινε τόσο μεγάλη ελευθερία κινήσεων για τους πονο-
κεφάλους της διοίκησης που αναγκαστικά αντιμετωπίζεις όταν διευθύνεις 
μια ολόκληρη εταιρεία.

Ένας άλλος πιθανός υποψήφιος που είχε ακουστεί ανάμεσα σε ειδικούς 
των μέσων ενημέρωσης ήταν ο Σκοτ Φόρσταλ, ένα φιλόδοξο στέλεχος που 
ήταν τότε ανώτερος αντιπρόεδρος του λογισμικού iOS. Ο Φόρσταλ είχε αναρ-
ριχηθεί στην ιεραρχία της Apple μέσα από σημαντικά έργα, όπως το Mac 
OS X, το λογισμικό του Macintosh. Όμως το άστρο του είχε λάμψει κυρίως 
με τη θριαμβευτική επιτυχία του iPhone, αφού είχε επιβλέψει την ανάπτυξη 
του λογισμικού του. Ο Φόρσταλ είχε τη φήμη επιθετικού και απαιτητικού 
στελέχους και συχνά μιμούνταν τον Τζομπς, φτάνοντας στο σημείο να έχει 
το ίδιο αυτοκίνητο, μία ασημιά Μερσεντές SL55 AMG. Το Bloomberg είχε 
χαρακτηρίσει τον Φόρσταλ «μίνι-Στιβ», έτσι μερικοί θεώρησαν ότι θα ήταν 
σίγουρα ο επόμενος CEO. Η Apple, πάντα μυστικοπαθής, δεν έκανε κανένα 
σχόλιο για τους πιθανούς διαδόχους.

Οι περισσότεροι απόρησαν βλέποντας ότι η Apple αντικατέστησε έναν 
οραματιστή ηγέτη με κάποιον που είχε τόσο διαφορετικό χαρακτήρα από 
τον Τζομπς, ώστε να είναι σχεδόν αντιδιαμετρικά αντίθετος. Σήμερα είναι 
εύκολο να θεωρήσουμε την τοποθέτηση του Κουκ στη θέση του επικεφαλής 
της μεγαλύτερης τεχνολογικής εταιρείας του κόσμου ως ένα ορόσημο που 
σήμανε την αρχή μιας νέας εποχής για την Apple, αλλά το 2011 αυτός ο 
διορισμός προκάλεσε περισσότερο την αίσθηση ενός τέλους παρά της αρχής 
ενός νέου κεφαλαίου.

«Κανείς δε θα έκανε τον Τιμ Κουκ CEO», είχε πει ένας επενδυτής της 
Σίλικον Βάλεϊ στον Άνταμ Λασίνσκι του Fortune μερικά χρόνια νωρίτερα, 
το 2008. «Αυτό είναι κωμικό. Δε χρειάζονται κάποιον που απλώς [κάνει 
αυτά που πρέπει]. Χρειάζονται έναν ιδιοφυή άνθρωπο που ξέρει από προϊό-
ντα και ο Τιμ Κουκ δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι άνθρωπος του λει-
τουργικού τομέα – σε μια εταιρεία που αναθέτει ένα μεγάλο μέρος αυτού 
του τομέα σε εξωτερικούς συνεργάτες». Ετούτη η εκτίμηση ήταν υπερβολικά 
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αυστηρή, αλλά υπήρχε και κάποια αλήθεια. Για τους περισσότερους ο Κουκ 
ήταν ένας άγνωστος παράγοντας, που τον ήξεραν περισσότερο γι’ αυτά που 
δεν ήταν παρά γι’ αυτά που ήταν.

Όμως τελικά ετούτη η απρόσμενη επιλογή ήταν η καλύτερη για την εται-
ρεία. Ο Κουκ είχε ήδη την κρίσιμη πείρα της διοίκησης της Apple, μιας 
δουλειάς που την είχε κάνει αποτελεσματικά. Είχε αναλάβει αυτό τον ρόλο 
τις δύο φορές που έλειψε ο Τζομπς, το 2009 και το 2011, μετά την αρχική 
διάγνωση του καρκίνου το 2003. Όσο έλειπε ο Τζομπς, ο Κουκ διοικούσε 
την Apple ως CEO, επιβλέποντας την καθημερινή λειτουργία της. Διέφερε 
πολύ από τον Στιβ Τζομπς, αλλά είχε διοικήσει με επιτυχία την Apple δύο 
φορές στο παρελθόν, έτσι το διοικητικό συμβούλιο θεώρησε ότι μπορούσε 
να διατηρήσει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της εταιρείας.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν δείξει την εμπιστοσύνη τους 
στον Κουκ στο παρελθόν. Το 2010, όταν ήταν COO, είχε λάβει το σημαντικό 
ποσόν των 58 εκατομμυρίων δολαρίων σε μισθό, μπόνους και άλλες αντα-
μοιβές μέσω μετοχών. Τώρα, καθώς περνούσε στον ρόλο του CEO, το διοι-
κητικό συμβούλιο της Apple ψήφισε την επιβράβευσή του με οψιόν μετοχών 
(stock options). Για να διασφαλίσουν ότι θα έμενε στη θέση του CEO για 
μεγάλο διάστημα, τα μισά από τα δικαιώματα θα του τα παραχωρούσαν τον 
Αύγουστο του 2016, πέντε χρόνια αργότερα, και τα άλλα μισά δέκα χρόνια 
αργότερα, τον Αύγουστο του 2021. Το διοικητικό συμβούλιο της Apple ήταν 
σίγουρο ότι ο Τιμ Κουκ ήταν ο CEO που χρειαζόταν η Apple.

Παραίτηση του Τζομπς, ο Κουκ γίνεται CEO

Πριν περάσουν δύο βδομάδες από τη μέρα που του ζήτησε να αναλάβει CEO, 
ο Τζομπς παραιτήθηκε και ανακοίνωσε δημόσια ότι διάδοχός του είναι ο 
Κουκ. Πολλοί σχολιαστές θεώρησαν ότι ο Τζομπς δεν αποχωρούσε πραγ-
ματικά και ότι αυτή η αλλαγή δε θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην Apple, 
αφού θα συνέχιζε να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εταιρεία. Είχε λείψει 
ξανά στο παρελθόν και πάντα επέστρεφε. Άλλωστε, αφού παραιτήθηκε από 
CEO, έγινε αμέσως πρόεδρος της εταιρείας, πράγμα που σήμαινε ότι θα 
συνέχιζε να επιβλέπει την Apple στο μέλλον.

Όμως οι του διοικητικού συμβουλίου της Apple ανησυχούσαν για την 
κοινή γνώμη και ήθελαν να δείξουν στον κόσμο όσα έβλεπαν ήδη εκείνοι 
στον Κουκ. Μπορεί να μην ήταν τόσο αγαπημένη μορφή όσο ο Στιβ Τζομπς, 
αλλά ήταν σημαντικό να μάθει ο κόσμος να τον αγαπά για τα δικά του μο-
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ναδικά προτερήματα και να έχει πίστη ότι, αν και ήταν διαφορετικός, θα 
συνέχιζε να διοικεί την εταιρεία εξίσου καλά όσο και ο Τζομπς. Ένα δελτίο 
Τύπου της Apple ανακοίνωσε την παραίτηση του Τζομπς και τον διορισμό 
του Κουκ στη θέση του CEO. «Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ακράδαντα 
ότι ο Τιμ είναι ο σωστός άνθρωπος για να γίνει ο επόμενος CEO», είπε ο 
Αρτ Λέβινσον, πρόεδρος της Genentech, για λογαριασμό του διοικητικού 
συμβουλίου της Apple. «Τα 13 χρόνια της θητείας του Τιμ στην Apple χαρα-
κτηρίζονται από εξαιρετική απόδοση και έχει επιδείξει μεγάλο ταλέντο και 
σωστή κρίση σε ό,τι κάνει».

Την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε η παραίτηση του Τζομπς, 24 Αυγούστου 
του 2011, τόσο η Wall Street Journal όσο και ο Γουόλτ Μόσμπεργκ της All-
ThingsD έγραψαν ότι, σύμφωνα με πηγές «που γνωρίζουν την κατάσταση», 
ο Τζομπς θα συνέχιζε να είναι ενεργός όπως και πριν, υπαγορεύοντας τη 
στρατηγική της Apple. Δε θα έφευγε. Ο Κουκ θα διοικούσε την Apple στο 
πρακτικό επίπεδο, αλλά ο Τζομπς θα ασχολούνταν με «την ανάπτυξη σημα-
ντικών μελλοντικών προϊόντων και τη χάραξη στρατηγικής». Σχολιαστές 
αναζητούσαν παντού ενδείξεις για να αποδείξουν ότι ο Τζομπς ήταν καλά: 
ο Τζομπς δεν είχε παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Disney ούτε 
είχε αποχωρήσει από την Apple. Οι περισσότεροι αρνούνταν να πιστέψουν 
ότι η υγεία του είχε «επιδεινωθεί ξαφνικά». Η τιμή της μετοχής της Apple 
μειώθηκε πολύ λίγο – λιγότερο από 6 τοις εκατό. Ακόμη και η αγορά δεν 
πίστευε ότι είχε αποχωρήσει.

Ο Κουκ δέχθηκε τον ρόλο του CEO, αναγνωρίζοντας ότι θα δούλευε 
μέσα στο σύστημα που είχε εδραιώσει ο Τζομπς. Η κατάσταση δεν έμοια-
ζε καθόλου με την επιστροφή του Τζομπς το 1997. Ο Κουκ, σε αντίθεση με 
τον Τζομπς, δεν είχε σκοπό να γκρεμίσει ό,τι δε λειτουργούσε σωστά και 
να το ξαναχτίσει. Όσο ήταν COO, διοικούσε την εταιρεία με σταθερό χέ-
ρι και σκόπευε να την κρατήσει στην τωρινή της πορεία. Όπως ήταν φυ-
σικό, δεν ανακοίνωσε αμέσως σημαντικές αλλαγές που θα προκαλούσαν 
ανησυχία στους επενδυτές ή στους οπαδούς της Apple. Ήθελε να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη τους πρώτα. Επιπλέον, σύμφωνα με μια φήμη που είχε 
κυκλοφορήσει ευρέως εκείνη την περίοδο, ο Τζομπς είχε αφήσει ένα λε-
πτομερές πλάνο για μια σειρά από προϊόντα (τα οποία λέγεται ότι ήταν 
μια σειρά από νέα iPhone και iPad και η Apple TV) που θα κάλυπταν τα 
επόμενα τέσσερα τουλάχιστον χρόνια. Η επιρροή του Τζομπς θα αργούσε 
να σβήσει. Οι όποιες αλλαγές έκανε ο Κουκ θα ήταν αθόρυβες και παρα-
σκηνιακές, όπως ήταν όλη η συνεισφορά του στην Apple ως τότε. Περνώ-
ντας από τη θέση του COO σε εκείνη του CEO, ασχολούνταν πλέον περισ-
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σότερο με καθημερινά διοικητικά θέματα, κάτι για το οποίο ο Τζομπς 
σπάνια είχε την απαραίτητη υπομονή. Ο Κουκ συμμετείχε πιο ενεργά στις 
διαδικασίες των προαγωγών και στη διαμόρφωση της δομής της εταιρικής 
ιεραρχίας. Αύξησε επίσης την εστίαση της Apple στην εκπαίδευση και 
εγκαινίασε ένα νέο φιλανθρωπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. (Ο Τζομπς, 
αντίθετα, είχε ακυρώσει πολλές από τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες της 
Apple όταν ανέλαβε ως CEO).

Ο Κουκ ήθελε να δημιουργήσει μία αίσθηση εταιρικής συναδελφικό-
τητας, η οποία έλειπε όταν ήταν στο τιμόνι ο Τζομπς, έτσι άρχισε να 
στέλνει περισσότερα μέιλ σε όλους τους εργαζόμενους της Apple, στα 
οποία τους απευθυνόταν ως «Ομάδα». Ένα από τα πρώτα τέτοια μηνύ-
ματά του ως CEO στάλθηκε τον Αύγουστο του 2011 και ο τόνος του ήταν 
καθησυχαστικός:

Είμαι ευτυχής γι’ αυτή την υπέροχη ευκαιρία να υπηρετήσω ως CEO της πιο 
καινοτόμου εταιρείας στον κόσμο… Ο Στιβ ήταν ένας εκπληκτικός ηγέτης και 
μέντορας… [και] ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας υπό τη συνε-
χή καθοδήγηση και έμπνευση του Στιβ από τη θέση του προέδρου μας. Θέλω 
να είστε σίγουροι ότι η Apple δε θα αλλάξει… Ο Στιβ έφτιαξε μια εταιρεία και 
μια κουλτούρα που όμοιά της δεν υπάρχει στον κόσμο και θα παραμείνουμε 
πιστοί σε αυτήν… Είμαι σίγουρος ότι τα καλύτερα χρόνια είναι μπροστά μας 
και ότι μαζί θα συνεχίσουμε να κάνουμε την Apple μαγική όπως ήταν πάντα.

Η πιο ενεργή συμμετοχή του στις επαφές με το προσωπικό διέφερε από 
τον τρόπο λειτουργίας του Τζομπς. Το πρώτο μέιλ του Κουκ δημιούργησε 
μέσα στην εταιρεία μια νέα τάση που βοήθησε να αναπτυχθεί μια νέα κουλ-
τούρα υπό την ηγεσία του. Τα μέιλ που έστελνε και οι άλλες μορφές εσωτε-
ρικής επικοινωνίας, όπως οι συλλογικές συγκεντρώσεις με τους εργαζόμε-
νους, βοήθησαν τον νέο CEO να διαδώσει τις αξίες του στην εταιρεία. Επίσης, 
ο Κουκ προσπάθησε συνειδητά να υιοθετήσει μερικά από αυτά που είχε 
κάνει ο Τζομπς για να δημιουργήσει μία αίσθηση συνέχειας ανάμεσα στους 
δύο ηγέτες. Μια ωραία «πινελιά» που χρησιμοποιούσε ο Τζομπς για να 
διευκολύνει την προσέγγιση ήταν να έχει μια δημόσια διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, steve@apple.com ή sjobs@apple.com. Ο Κουκ συνέχι-
σε αυτή την παράδοση και απάντησε προσωπικά σε μερικά από τα εκατο-
ντάδες μέιλ που έλαβε αφού έγινε CEO.

Ένα από αυτά τα μέιλ, από κάποιον Τζάστιν Ρ., έγραφε: «Τιμ, ήθελα 
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απλώς να σου ευχηθώ την καλύτερη δυνατή τύχη και να σου πω ότι πολλοί 
από μας είμαστε ενθουσιασμένοι με την κατεύθυνση της Apple. Α, και κάτι 
άλλο: ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΝΑ ΠΑΡΕΙ!» (μία αναφορά στην πολεμική 
ιαχή «Αετός του πολέμου» του Πανεπιστημίου Όμπερν από το οποίο είχε 
αποφοιτήσει ο Κουκ). Και φυσικά ο Κουκ απάντησε: «Ευχαριστώ, Τζάστιν. 
Αετός του πολέμου για πάντα!» Δεν ήταν απλώς ένας βαρετός τύπος που 
ήξερε μόνο από διοικητικά. Αυτά τα μέιλ έδωσαν στο κοινό μια εικόνα της 
προσωπικότητάς του και έδειξαν ότι ήταν ένας ηγέτης αφοσιωμένος όχι 
μόνο στην εταιρεία του αλλά και στους πελάτες του.

Ο Κουκ άρχιζε την ομαλή διαδικασία της μετάβασης στο αξίωμα του 
μόνιμου CEO, ενώ ο οραματιστής ηγέτης που είχε διαμορφώσει την Apple 
έπαιρνε τη νέα θέση του ως πρόεδρος της εταιρείας. Δυστυχώς όμως, ο 
Τζομπς δε θα παρέμενε πρόεδρος για πολύ.

Ο θάνατος του Στιβ Τζομπς

Ο θάνατος του Στιβ Τζομπς στις 5 Οκτωβρίου του 2011 συγκλόνισε τον κόσμο. 
Μόλις έναν μήνα αφότου ανέλαβε ο Κουκ τη θέση του CEO, ο Τζομπς πέ-
θανε σε ηλικία πενήντα έξι ετών, οχτώ χρόνια αφότου προσβλήθηκε από 
καρκίνο στο πάγκρεας. Είχε νικήσει όλες τις πιθανότητες ζώντας σχεδόν μια 
δεκαετία με μια νόσο που έχει μονοετές ποσοστό επιβίωσης 20 τοις εκατό 
και πενταετές ποσοστό επιβίωσης μόλις 7 τοις εκατό. Για πολύ καιρό ο κό-
σμος πίστευε ότι ο Τζομπς και η Apple ήταν ακατάλυτοι. Η Apple ήταν η 
εταιρεία που έκανε το αδύνατο, είτε αυτό ήταν μια δραματική μεταστροφή 
από το χείλος της χρεοκοπίας σε μία απίστευτη εταιρική επιτυχία στα τέλη 
της δεκαετίας του 1990, είτε τα πρωτοφανή της επιτεύγματα με το iPod και 
το iPhone, είτε η ριζική αναδιαμόρφωση της μουσικής βιομηχανίας με το 
iTunes. Όλα αυτά έγιναν χάρη στην επιρροή του Τζομπς. Η Apple θεωρού-
νταν απρόσβλητη και ο ηγέτης της είχε γίνει μια μυθική μορφή. Όπως φαί-
νεται, ελάχιστοι είχαν διανοηθεί ότι θα πέθαινε όντως.

Ο Τζομπς πέθανε μία μέρα μετά την παρουσίαση του iPhone 4S από την 
Apple στο Κέντρο Τεχνών Γιέρμπα Μπουένα στο Σαν Φρανσίσκο. Το με-
γάλο νέο χαρακτηριστικό του 4S ήταν η Siri, η ηχητική βοηθός τεχνητής 
νοημοσύνης, ένα από τα τελευταία έργα στα οποία είχε συμμετάσχει ενεργά 
ο Τζομπς στην Apple. Στην παρουσίαση υπήρχε ένα άδειο κάθισμα με την 
ένδειξη «Ρεζερβέ» για τον Τζομπς. Μπορεί να ήταν απών σωματικά, αλλά 
η παρουσία του ήταν αισθητή και το γεγονός ότι υπήρχε μια θέση κρατημέ-
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νη γι’ αυτόν έκανε την απουσία του ακόμη πιο οδυνηρή, προμαντεύοντας τον 
θάνατό του την επόμενη μέρα.

Η είδηση του θανάτου του Τζομπς προκάλεσε ένα κύμα σοκ και πένθους 
σε όλο τον κόσμο. Ποτέ μέχρι τότε δεν είχε επηρεαστεί το κοινό τόσο έντο-
να από τον θάνατο ενός επιχειρηματία. Οι αντιδράσεις για τον θάνατό του 
ήταν πρωτοφανείς. Παρά τον συχνά τυραννικό τρόπο με τον οποίο διοικού-
σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, είχε διατηρήσει μια θετι-
κή δημόσια εικόνα. Τον αγαπούσαν. Πέθανε μερικές βδομάδες μετά την 
έναρξη του κινήματος Occupy Wall Street –μία αντίδραση στην οικονομική 
ανισότητα και στους πλούσιους του «1 τοις εκατό»– και παρ’ όλα αυτά δε 
θεωρούνταν μέρος ετούτης της ομάδας. Ο κόσμος τον συνέδεε με τα αγαπη-
μένα του iPhone και iPod που κουβαλούσε καθημερινά, με τα MacBook και 
τα iMac που του έδιναν πρόσβαση σε νέα εργαλεία που μπορούσαν δυνητι-
κά να αλλάξουν τον κόσμο. Όταν πέθανε, ακόμη και η παλιά αντίπαλος της 
Apple, η Microsoft, κατέβασε μεσίστια τη σημαία της. Ο πρόεδρος Μπαράκ 
Ομπάμα χαρακτήρισε τον Τζομπς «έναν από τους μεγαλύτερους καινοτόμους 
της Αμερικής, που είχε τη γενναιότητα να σκέφτεται διαφορετικά, την τόλμη 
να πιστέψει ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και το ταλέντο για να το κα-
ταφέρει». Και ο κόσμος συμφώνησε.

Τα καταστήματα της Apple σε όλο τον κόσμο έγιναν χώροι λατρείας του 
Τζομπς. Οι βιτρίνες τους γέμισαν από κάρτες και επιγραφές φτιαγμένες από 
θαυμαστές του προς τιμήν ενός CEO που τον ένιωθαν σαν δικό τους άνθρω-
πο. Τα πεζοδρόμια απ’ έξω γέμισαν λουλούδια και κεριά. Οι βιτρίνες σκε-
πάστηκαν από αυτοκόλλητα χαρτάκια με θερμές και ειλικρινείς φράσεις που 
τον τιμούσαν. Στο κατάστημα της Apple στο Πάλο Άλτο –όπου μεγάλωσε ο 
Στιβ– τα αυτοκόλλητα χαρτάκια σκέπασαν και τις δύο βιτρίνες. Ένα τέτοιο 
δημόσιο πένθος ήταν πρωτοφανές για έναν επικεφαλής εταιρείας.

Οι μήνες μετά τον θάνατο του Τζομπς μπορεί να ήταν μια τραγική περίο-
δος για τον Κουκ και εκείνους που γνώριζαν και αγαπούσαν τον Τζομπς, 
αλλά τα προϊόντα της Apple ήταν δημοφιλή όπως πάντα. Το iPhone 4S ξε-
πέρασε σε παραγγελίες και πρώτες πωλήσεις κάθε προηγούμενο iPhone: 
μόνο το πρώτο σαββατοκύριακο πουλήθηκαν πάνω από τέσσερα εκατομμύ-
ρια κομμάτια. Οι προπαραγγελίες για την εξουσιοδοτημένη βιογραφία του 
Τζομπς από τον Γουόλτερ Άιζακσον, ένα βιβλίο που θα πουλούσε καλά σε 
κάθε περίπτωση, αυξήθηκαν επίσης κατά το αστρονομικό ποσοστό του 42.000 
τοις εκατό στην Amazon μετά τον θάνατο του Τζομπς.
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Διοικώντας την εταιρεία του Στιβ Τζομπς

Όλες οι εφημερίδες, τα περιοδικά και τα μπλογκ και όλα τα τηλεοπτικά 
κανάλια και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε όλο τον κόσμο μιλούσαν για τον 
Στιβ Τζομπς, αλλά γρήγορα το βλέμμα όλων στράφηκε στον Τιμ Κουκ. Οι 
αμφιβολίες για τον νέο CEO εξακολουθούσαν να υπάρχουν, ενώ συνεχιζόταν 
η ροή από επαινετικές νεκρολογίες για τον Τζομπς. Οι ειδικοί εξέφραζαν 
τον σκεπτικισμό τους για το είδος της εταιρείας που θα γινόταν η Apple 
χωρίς τον οραματιστή ηγέτη της και οι θαυμαστές της Apple φοβούνταν για 
το μέλλον της. Ήταν φανερό από την αρχή ότι ο διορισμός του Κουκ ως CEO 
θα ήταν ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα. Η θέση του CEO της Apple ήταν 
μια ευκαιρία ζωής που οι περισσότεροι δε θα τολμούσαν ούτε καν να ονει-
ρευτούν, αλλά ήταν επίσης μία από τις πιο ριψοκίνδυνες θέσεις στον κόσμο. 
Η επιλογή του Κουκ από τον Τζομπς ήταν μια ηχηρή αναγνώριση των ικα-
νοτήτων του, αλλά η προοπτική να ακολουθήσει τα βήματα του Τζομπς υπό 
την πίεση και τη συνεχή παρακολούθηση του κόσμου ήταν τρομακτική. Διοι-
κώντας την Apple, ο Κουκ θα γινόταν ο πιο «ορατός» CEO στον κόσμο. Θα 
ήταν σαν να περπατούσε σε τεντωμένο σκοινί.

Ήταν μια τρομακτική στιγμή για τον Κουκ. Αν και δούλευε στην Apple 
πάνω από μια δεκαετία και είχε ανεβεί στην ιεραρχία για να γίνει ο πιο 
σημαντικός βοηθός του Τζομπς ως διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών, 
τώρα αντιμετώπιζε μια πολύ δύσκολη δουλειά: να πάρει τα ηνία μιας εμβλη-
ματικής εταιρείας με εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς και μια κεντρική 
θέση ανάμεσα στις αμερικανικές επιχειρήσεις και στην κουλτούρα τους. Η 
Apple ήταν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κόσμο και 
ήταν ταυτόχρονα τεράστια και εξαπλωμένη σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, 
αντιμετώπιζε αυξανόμενο ανταγωνισμό μέσα στα πλαίσια της επανάστασης 
των κινητών που σάρωνε τον κόσμο.

Το στοίχημα για τον Τιμ Κουκ ήταν μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά.

Η Apple είναι καταδικασμένη

Ο Κουκ είναι πολύ κλειστός και ήπιος άνθρωπος και δεν είχε φανταστεί 
ποτέ ότι θα γινόταν CEO της Apple. Σίγουρα δεν είχε διανοηθεί ποτέ ότι θα 
αντικαθιστούσε τον Τζομπς. Είναι φημισμένη μια φράση του: «Ελάτε τώρα, 
να αντικαταστήσω τον Στιβ; Όχι. Είναι αναντικατάστατος. Αυτό πρέπει να 
το πάρει απόφαση ο κόσμος. Φαντάζομαι τον Στιβ στη θέση του με γκρίζα 
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μαλλιά στα εβδομήντα, ενώ εγώ θα έχω βγει στη σύνταξη από καιρό». Φυ-
σικά, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι.

Όταν πέθανε ο Τζομπς, ήταν ο πιο φημισμένος CEO της σύγχρονης Αμε-
ρικής και ο κόσμος τον θαύμαζε περισσότερο από κάθε άλλον. Όχι μόνο 
είχε σώσει την Apple από σίγουρη χρεοκοπία στα τέλη της δεκαετίας του 
1990, αλλά κατόρθωσε να τη μετατρέψει σε μια τεράστια μηχανή παραγωγής 
επιτυχημένων προϊόντων. Ο Mac, το iPod, το iPhone και το iPad διαμόρφω-
σαν μια ολόκληρη εποχή και μεταμόρφωσαν την Apple σε μία από τις μεγα-
λύτερες εταιρείες τεχνολογίας και σίγουρα επίσης στην εταιρεία που αντέ-
γραφαν περισσότερο από κάθε άλλη.

Ο Κουκ είχε πολλά να χάσει. Η Apple κινδύνευε να χάσει την ηγετική 
της θέση στην αγορά λόγω του έντονου ανταγωνισμού από το Android και 
πολλοί πίστευαν ότι ήταν καταδικασμένη χωρίς τον οραματιστή ηγέτη της. 
Κανείς δεν ήξερε πόσο καλός θα ήταν ο Κουκ ως μόνιμος CEO, αφού δεν 
ήταν ποτέ δημόσιο πρόσωπο.

Η φήμη του Κουκ αρχικά λειτούργησε εναντίον του. Σίγουρα ήταν αρι-
στοτέχνης στην οργάνωση της λειτουργίας της εταιρείας, αλλά πολλοί πί-
στευαν επίσης ότι ήταν ένας άχρωμος βαρετός άνθρωπος χωρίς φαντασία. 
Δεν είχε τη χαρισματική και ορμητική προσωπικότητα του πρώην προϊστα-
μένου του, την οποία είχαν συνηθίσει όλοι να περιμένουν από τον CEO της 
Apple. Και κάτι ακόμη χειρότερο, δεν είχε τη φαντασία του Τζομπς. Ποιος 
θα δημιουργούσε την επόμενη γενιά απρόσμενων και εκπληκτικών προϊό-
ντων; Ο Τζομπς ήταν εκείνος που κατάφερε να κάνει τα προϊόντα της Apple 
τόσο επιτυχημένα και οι ειδικοί του τομέα φοβούνταν ότι χωρίς αυτόν, οι 
επιτυχίες της Apple θα τελείωναν.

Ακόμη και πριν παραιτηθεί επίσημα ο Τζομπς, οι ειδικοί δε δίσταζαν να 
επισημάνουν ότι, χωρίς τον Τζομπς στο τιμόνι, η Apple ήταν καταδικασμένη. 
Αυτό δεν είναι υπερβολή: ο τίτλος ενός κύριου άρθρου της Huffington Post 
τον Μάιο του 2011 ήταν «Γιατί η Apple είναι καταδικασμένη». Στο άρθρο, 
ο Τάι Φουτζιμούρα προέβλεπε ότι η Apple δε θα ανέκαμπτε ποτέ από τον 
θάνατο του Τζομπς. «Το μάνατζμεντ ή ακόμη και το όραμά του μπορούν να 
αντικατασταθούν», έγραψε ο Φουτζιμούρα. «Όμως εκείνο το υπέροχο γού-
στο, στο οποίο η Apple οφείλει την επιτυχία της, δε θα υπάρχει στην επόμε-
νη διοίκηση της εταιρείας. Ο θάνατός του θα αφήσει την Apple πιο κοντά 
στους ανταγωνιστές της από ποτέ… Χωρίς εξαιρετικά ανώτερα προϊόντα, 
το αλαζονικό μάρκετινγκ της Apple δε θα έχει απήχηση. Οι καταναλωτές 
θα σκεφτούν πιο εύκολα τα εναλλακτικά προϊόντα».

Πολλοί άλλοι συμφώνησαν. Ο Τζομπς ήταν τόσο μοναδικός ηγέτης και 
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τα προϊόντα της Apple συνδέονταν τόσο στενά μαζί του, ώστε ήταν σχεδόν 
αδύνατο να φανταστεί κανείς την Apple χωρίς αυτόν. Ο Τζορτζ Φ. Κόλονι, 
CEO της ερευνητικής και συμβουλευτικής εταιρείας Forrester, προέβλεψε 
ότι η εταιρεία θα αποτύγχανε χωρίς αυτόν. «Όταν έφυγε ο Στιβ Τζομπς, 
πήρε μαζί του τρία πράγματα: 1) μια μοναδική χαρισματική ηγεσία που έδε-
νε την εταιρεία και έκανε τους εργαζόμενους να έχουν εξαιρετική απόδοση· 
2) την ικανότητα να ρισκάρει πολύ· και 3) μια πρωτοφανή ικανότητα να 
οραματίζεται και να σχεδιάζει προϊόντα». Η κεκτημένη ταχύτητα της Apple, 
υποστήριξε ο Κόλονι, θα την κρατήσει στην κορυφή για δύο έως τέσσερα 
χρόνια το πολύ. «Χωρίς την άφιξη ενός νέου χαρισματικού ηγέτη, από εξαι-
ρετικά καλή εταιρεία θα γίνει μία απλώς καλή εταιρεία, με την αντίστοιχη 
μείωση στην αύξηση των εσόδων και στην καινοτομία των προϊόντων της».

Ο Κουκ δεν ήταν ο χαρισματικός ηγέτης που ήθελαν όλοι. Ήταν τόσο 
διαφορετικός από τον Στιβ Τζομπς, ώστε πολλοί αναλυτές, ανάμεσά τους 
και ο Κόλονι, έκαναν συγκρίσεις με τη Sony μετά την αποχώρηση του θρυ-
λικού συνιδρυτή της, του Ακίο Μορίτα, με την Polaroid μετά τον Έντγουιν 
Λαντ, με την Disney στα είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Γουόλτ Ντίσνεϊ 
ή ακόμη και με την ίδια την Apple μετά την πρώτη αποχώρηση του Τζομπς 
στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Τα βιβλία της ιστορίας είναι γεμάτα εται-
ρείες που «σκόνταψαν» μετά τον θάνατο ή την αποχώρηση ενός σημαντικού 
ιδρυτή ή ηγέτη τους. Τόσο η Ford όσο και η Walmart είχαν δει μια παρόμοια 
κάμψη. Ο μεγάλος αντίπαλος της Apple, η Microsoft, δυσκολευόταν υπό την 
ηγεσία του Στιβ Μπάλμερ, που ανέλαβε μετά τον θρυλικό Μπιλ Γκέιτς.

Ακόμη και ύστερα από χρόνια, πολλοί εξακολουθούσαν να αμφιβάλλουν 
αν η Apple θα επιζούσε υπό τον Κουκ. «Το ερώτημα του κατά πόσο ο Κουκ 
μπορεί να διατηρήσει την ορμή της Apple προκύπτει πιο συχνά από σχεδόν 
οποιοδήποτε άλλο», είπε στο περιοδικό Fortune τον Μάρτιο του 2015, τρει-
σήμισι χρόνια μετά τον θάνατο του Τζομπς, ο Μάικλ Γιουσίμ, καθηγητής 
Μάνατζμεντ στο Πανεπιστήμιο Γουόρτον και διευθυντής του Κέντρου Ηγε-
σίας και Διαχείρισης Αλλαγής της σχολής. Αυτή η ζοφερή αντίληψη των 
πραγμάτων ήταν τόσο διαδεδομένη, ώστε ένα από τα πιο πολυδιαφημισμένα 
βιβλία του 2014, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Τζομπς, ήταν το Haunted 
Empire (Στοιχειωμένη αυτοκρατορία) της Γιουκάρι Κέιν, δημοσιογράφου 
της Wall Street Journal, η οποία περιέγραφε την Apple ως μια εταιρεία που 
αγωνιά λόγω της απουσίας του προηγούμενου ηγέτη της. Σε ένα σημείο 
γράφει: «Ενώ ο Τιμ Κουκ έπαιρνε τον έλεγχο της τεράστιας αυτοκρατορίας 
της Apple, δεν μπορούσε να ξεφύγει από τη σκιά του αφεντικού του. Το 
ερώτημα ήταν πώς θα κατάφερνε να αφήσει αυτή τη σκιά πίσω του; Πώς 
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μπορούσε οποιοσδήποτε να ανταγωνιστεί έναν οραματιστή τόσο λαμπρό και 
αξέχαστο, ώστε ακόμη και ο θάνατος να μην μπορεί να τον σβήσει;»

Ο Τζομπς είχε ένα όραμα για την Apple και πολλοί φοβούνταν ότι αυτό 
θα χανόταν με τον Κουκ στο τιμόνι. Σε μια συνέντευξη του Τζομπς στο Playboy 
το 1985 –κατά ειρωνεία της τύχης, την ίδια χρονιά που τον έδιωξαν από την 
Apple για μια δεκαετία– δήλωσε ότι «οι εταιρείες καθώς μεγαλώνουν και 
γίνονται δομές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατά κάποιο τρόπο χά-
νουν το όραμά τους». Όταν πέθανε, η Apple είχε γίνει ήδη μια εταιρεία 
πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με βάση οποιοδήποτε πιθανό κριτήριο, 
ήταν πιο επιτυχημένη απ' όσο είχε υπάρξει ποτέ στην ιστορία της. Με ηγέτη 
τον Τζομπς, το όραμα ήταν ακόμη άθικτο. Όμως θα είχε ο Κουκ τη σωστή 
αντίληψη και το ίδιο πάθος για τα προϊόντα της; Είχε ένα όραμα για το 
μέλλον της Apple;

Εκείνοι που είχαν δουλέψει με τον Κουκ ήξεραν πόσο μεγάλη ευθύνη 
είχε αναλάβει ο πρώην COO και μερικοί ανησυχούσαν στην αρχή. Ήταν μια 
«τρομακτική πρόκληση», είπε ο Γκρεγκ Τζόσβιακ, αντιπρόεδρος Παγκόσμιου 
Μάρκετινγκ της Apple, που είχε δουλέψει στην εταιρεία πάνω από τριάντα 
χρόνια, είκοσι από αυτά ως συνάδελφος του Κουκ. «Ήταν σαν να καβαλάς 
ένα ποδήλατο, αλλά δεν είναι απλώς ποδήλατο, είναι μοτοσικλέτα, είναι 
Χάρλεϊ», είπε σε μια προσωπική του συνέντευξη στο νέο διαστημικό αρχη-
γείο της Apple στις 19 Μαρτίου του 2018. «Η πρόκληση ήταν σημαντική».

Όμως, αν ο Κουκ όντως ανησυχούσε για την αντιμετώπιση ετούτης της 
πρόκλησης, αυτό δεν ήταν φανερό ακόμη και στους πιο κοντινούς συναδέλ-
φους του όπως ο Τζόσβιακ. «Ο κόσμος ήταν ανήσυχος», αλλά «αν ήταν 
[ανήσυχος και ο Κουκ] σίγουρα δεν το έδειχνε». Αν δεν υπήρχε αυτή η 
ηρεμία του μπροστά σε μια τόσο σημαντική πρόκληση, η Apple θα ήταν 
πολύ πιο δύσκολος χώρος για να δουλέψει κανείς μετά τον θάνατο του 
Τζομπς. Όμως οι εργαζόμενοι της Apple ήξεραν πώς λειτουργεί ο Κουκ, 
έστω και αν ο υπόλοιπος κόσμος το αγνοούσε. «Δέχθηκε πολλές άδικες 
επικρίσεις στην αρχή… Ο έξω κόσμος ήθελε να τον συγκρίνει με τον Στιβ». 
Όμως ο Κουκ «δεν προσπαθούσε να είναι ο Στιβ», είπε ο Τζόσβιακ. «Και 
αυτό ήταν έξυπνο, γιατί κανείς δε θα μπορούσε να είναι ο Στιβ… Ο Τιμ ήταν 
ο Τιμ. Πρόσφερε αυτά που μπορούσε να προσφέρει στην εταιρεία».

Όπως και οι περισσότεροι επιτυχημένοι ηγέτες, ο Κουκ στηρίχτηκε στα 
δικά του συγκεκριμένα δυνατά σημεία για να διοικήσει καλά την εταιρεία. 
Σε μια συνέντευξή του στον Τσάρλι Ρόουζ τον Σεπτέμβριο του 2014, εξήγη-
σε ότι ο Τζομπς δεν περίμενε ποτέ από αυτόν να ηγηθεί της Apple με τον 
τρόπο που είχε ηγηθεί ο ίδιος. «Όταν με διάλεξε, ήξερε ότι δεν ήμουν σαν 
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αυτόν, ότι δεν ήμουν αντίγραφό του», είπε ο Κουκ στον Ρόουζ. «Έτσι, προ-
φανώς, το σκέφτηκε σε βάθος αυτό, ποιος ήθελε να ηγηθεί της Apple. Πάντα 
αισθανόμουν την ευθύνη ετούτης της επιλογής του». Ο Κουκ λέει ότι ήθελε 
απεγνωσμένα να συνεχίσει την κληρονομιά του Τζομπς και «να δώσω ό,τι 
είχα και δεν είχα στην εταιρεία», αλλά ποτέ δεν είχε στόχο να είναι ίδιος με 
τον Τζομπς. «Ήξερα ότι ο μόνος άνθρωπος που μπορώ να είμαι είναι ο 
εαυτός μου», συνέχισε. «Έτσι προσπάθησα να είμαι ο καλύτερος Τιμ Κουκ 
που μπορώ να είμαι».

Και αυτό ακριβώς έκανε.
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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

Ο θάνατος του Στιβ Τζομπς το 2011 άφησε ένα τεράστιο κενό σε μια 
από τις πιο καινοτόμες εταιρείες όλων των εποχών. Ο Τζομπς δεν ήταν 
απλώς ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Apple. Ήταν η ζωντανή 
ενσάρκωση ενός εταιρικού σήματος παγκόσμιας εμβέλειας. Δύσκολα 
φανταζόταν κανείς ότι κάποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει 
επάξια – ειδικά ο Τιμ Κουκ, το στέλεχος που πολλοί θεωρούσαν το 
«επιχειρησιακό drone» της Apple. 

Εφτά χρόνια αργότερα, όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Λιάντερ 
Κέινι, τα πράγματα στην Apple δε θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Η 
μετοχή της έχει τριπλασιαστεί, κάνοντάς την την πρώτη εταιρεία αξίας 
ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Υπό την ηγεσία του Κουκ, η Apple 
έχει μπει δυνατά στον χώρο της ανανεώσιμης ενέργειας, των φιλικών 
στο περιβάλλον αλυσίδων εφοδιασμού, της ιδιωτικότητας του χρήστη 
και των ανακυκλώσιμων προϊόντων. Από τη μαζική ανάπτυξη του iPhone 
μέχρι τις λιγότερο γνωστές νίκες όπως το Apple Watch, ο Κουκ οδηγεί 
την Apple σε μια νέα εποχή επιτυχιών.

Έχοντας πρόσβαση σε αρκετά στελέχη της Apple, ο Κέινι αφηγείται 
την ιστορία ενός άντρα που προσπάθησε να αντικαταστήσει κάποιον 
αναντικατάστατο και, με όπλα του μια δυνατή, ανθρώπινη ηγεσία, την 
κατανόηση της αλυσίδας εφοδιασμού και την αφοσίωση στις αξίες του, 
πέτυχε περισσότερα απ’ όσο θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί.  

Tim
 C

ook το
υ Leand

er K
ahney

H
 ιδιοφ

υΐα
 π

ου α
νέβα

σ
ε την A

p
p

le σ
το επ

όμενο επ
ίπ

εδο

K
Ω

Δ
. Μ

Η
Χ/

ΣΗ
Σ:

 2
35

81

ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΤΕΡ ΚΕΪΝΙ

Ο Στιβ Τζομπς δεν ήταν ποτέ καλός 
CEO – τουλάχιστον δεν ήταν ποτέ καλός 

«παραδοσιακός» CEO. Και όμως πέτυχε. Τον 
πέταξαν εκτός Apple την πρώτη φορά επειδή 

έσπειρε την τρομοκρατία και τη δεύτερη φορά 
η Apple βρέθηκε σε κατάσταση κρίσης. Έκανε 
εκπληκτική δουλειά σώζοντας την Apple, αλλά 

με το που ίσιωσε το πλοίο, παρέδωσε την 
καθημερινή διακυβέρνησή του στον Κουκ που 

τότε ήταν Chief Operating Officer. Ο Κουκ 
ενήργησε για πολλά χρόνια ως ο ουσιαστικός 

CEO, προτού αναλάβει τη θέση και επισήμως, 
και συνέβαλε στη γιγάντωση της Apple.  
Ο Τζομπς ενδιαφερόταν για το προϊόν,  
όχι για τη διοίκηση, αλλά ήταν αρκετά  

έξυπνος για να βρει κάποιον σαν τον Κουκ  
να είναι ο CEO αντ’ αυτού.  

Η Apple σήμερα χρειάζεται κάποιον σαν 
τον Κουκ: σταθερό, αναλυτικό, εξαιρετικό 

στην ανάθεση και ικανό να διοικεί ένα 
μεγάλο, σύνθετο πλοίο. Ενώ ο Τζομπς ήταν 

ανταγωνιστικός και άστατος, ο Κουκ τα 
καταφέρνει θαυμάσια στη συνεργασία και στον 

συντονισμό, απαραίτητες ικανότητες  
για να διοικεί μια γιγάντια και πολυσύνθετη 

επιχείρηση σαν την Apple.
Δεν έχουν γραφτεί ή ειπωθεί πολλά για τη 

σχέση του Τζομπς και του Κουκ, αλλά προφανώς 
σέβονταν ο ένας τον άλλον. Ο Τζομπς θαύμαζε 

την ικανότητα του Κουκ να εισχωρεί στην 
καρδιά των προβλημάτων. Το στιλ του Κουκ 
είναι να θέτει ατελείωτες ερωτήσεις, γεγονός 

που κάνει τους πάντες να επαγρυπνούν. Κανένας 
δεν μπορεί να ξεφύγει από τον ενδελεχή έλεγχό 
του κι έτσι δίνουν όλοι τον καλύτερο εαυτό τους 

στη δουλειά τους.
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και εκδότης του Cult of Mac.com και 
ευπώλητος συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων 
για την κουλτούρα της τεχνολογίας: Jony 
Ive: The Genius Behind Apple’s Greatest 
Products, Inside Steve’s Brain, The Cult 
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θέματα πληροφορικής και τεχνολογίας 
εδώ και είκοσι χρόνια. Εργάστηκε ως 
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