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  ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Δύο ιδιαίτερα σημαντικές και πολυσυζητημένες προσωπικότητες της 

εποχής μας είναι ο Steve Jobs και Bill Gates. Ο λόγος που μας οδήγησε 

στην επιλογή των δύο αυτών ατόμων, ήταν η πρόοδος και η εξέλιξη που 

επέφεραν στον τομέα της τεχνολογίας με τα τεχνολογικά μέσα που 

επινόησαν αλλά και το γενικότερο ενδιαφέρον μας για τα μέσα που 

εφηύραν.  

1. STEVE JOBS  

 

Ο  Steve  Jobs γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου του 1955 στο Σαν 

Φρανσίσκο των ΗΠΑ και πέθανε στις 5 Οκτωβρίου του 2011. Ήταν 

εφευρέτης του οικιακού υπολογιστή.  Όπως προαναφέρθηκε, τo 1976 

μαζί με τον Woz ίδρυσαν την εταιρεία Apple, της οποίας το πρώτο 

προϊόν ήταν ο υπολογιστής Apple l. Λόγω των αντιπαραθέσεων που 

αναπτύχθηκαν στην Apple, εξαιτίας των ριζοσπαστικών και οικονομικά 

ριψοκίνδυνων ιδεών που έφερε ο Steve Jobs, τον οδήγησαν στην 

απομάκρυνσή του από αυτήν. Στη συνέχεια, ίδρυσε άλλες δύο εταιρείες 

που επικεντρώθηκαν κυρίως στην ανάπτυξη ακριβών υπολογιστών. 

Ωστόσο, το 1996 οι εταιρείες αγοράστηκαν από την Apple και έτσι ο 

Jobs επέστρεψε και πάλι πίσω σε αυτήν. Μετά την επιστροφή του, 

επινόησε ποικίλα τεχνολογικά μέσα, από τα οποία αποκόμισαν πολλά 

κέρδη και δόξα τόσο ο ίδιος όσο και η Apple. 

1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 

 Η ιδέα της εμπορικής εκμετάλλευσης της δουλειάς του δεύτερου 

ιδρυτή της Apple, Στήβεν Βόζνιακ, ήταν δική του και η αρχική 

οικονομική επιτυχία της Apple στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με 

τους υπολογιστές Apple I και II καθώς και μέχρι τα μέσα της 

επόμενης δεκαετίας, με τον υπολογιστή Macintosh, οφείλονται σε 

μεγάλο βαθμό στην επιχειρηματική του ικανότητα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AE%CE%B2%CE%B5%CE%BD_%CE%92%CF%8C%CE%B6%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/Apple_I
http://el.wikipedia.org/wiki/Apple_II
http://el.wikipedia.org/wiki/Macintosh
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  Παρ'όλα αυτά, ο σκληρός τρόπος διαχείρισης καθώς και κάποιες 

ριζοσπαστικές, οικονομικά ριψοκίνδυνες ιδέες και ο αυταρχικός 

τρόπος αντιμετώπισης των στελεχών κορυφώθηκαν το 1985 σε μια 

διαμάχη με τον τότε διευθύνων σύμβουλο της εταιρίας και πρώην 

στέλεχος της Pepsi, John Sculley και την απομόνωση και την 

μετέπειτα αποχώρησή του από την εταιρία. 

 Το 1986 ίδρυσε την εταιρεία NeXT, μια εταιρεία που αρχικά 

επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ακριβών υπολογιστών/σταθμών 

εργασίας. Παρότι αποτυχημένη εμπορικά, η NeXT συνέχισε να 

επιχειρεί μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, 

αναπτύσσοντας και πωλώντας το λειτουργικό της NeXTSTEP 

(αργότερα πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών OpenSTEP). Με την 

αγορά της NeXT από την Apple το 1996, το NeXTSTEP 

αποτέλεσε τη βάση για το λειτουργικό σύστημα MAC OS X. 

 To 1986 o Στηβ Τζομπς αγόρασε την εταιρεία Pixar, μέχρι τότε 

αυτόνομο τμήμα της Lucasfilm, εταιρίας που ανήκε στον Τζορτζ 

Λούκας, ο οποίος είναι παραγωγός σειράς ταινιών όπως ο Πόλεμος 

των Άστρων. Η Pixar γρήγορα έγινε η πλέον επιφανής εταιρία στον 

χώρο των κινουμένων σχεδίων βασισμένων σε γραφικά 

υπολογιστών. Με την Walt Disney Pictures ως διανομέα 

δημιούργησε σειρά ταινιών κινουμένων σχεδίων με πρώτη το Toy 

Story, κάτι που την έκανε γνωστή και απέφερε μεγάλα κέρδη στον 

Στηβ Τζομπς. Παράλληλα το 1996, η Apple προέβη στην εξαγορά 

της NeXT σκοπεύοντας να χρησιμοποιήσει το λειτουργικό της 

σύστημα ως τη βάση για το νέο Mac OS. Η αγορά της NeXT 

φέρνει τον Τζομπς πίσω στην Apple αρχικά ως interim CEO και 

αργότερα ως τον CEO και πρόεδρο του ΔΣ, θέση που διατηρούσε 

μέχρι το θάνατό του. 

 Η επιστροφή του Στηβ Τζομπς στην Apple θεωρείται κρίσιμης 

σημασίας για την επιβίωση της εταιρίας. Μέσα σε λίγα μόλις 

χρόνια και με την αναδιάρθρωση των προϊόντων και τμημάτων 

της, όπως για παράδειγμα τη κατάργηση του Apple Newton, την 

συγχώνευση των υπολογιστών Macintosh σε δύο σειρές και την 

εξασφάλιση της επένδυσης $100 εκ. από τη Microsoft και τη 

σύναψη συμφωνίας μεταξύ των δυο εταιριών σχετικά με τη 

συνεχιζόμενη υποστήριξη της πλατφόρμας Macintosh για 5 χρόνια, 

η Apple γίνεται ξανά κερδοφόρα. 

1.2.Τα επιτεύγματα της εταιρείας είναι τα εξής:  

 Το 1998, κυκλοφόρησαμ οι iMac και τα iBook. Στον χώρο των 

πολυμέσων ο iMac ήταν ανώτερος από το IBM PC και εταιρείες 

http://el.wikipedia.org/wiki/Pepsi
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Sculley&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=NeXT&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/MAC_OS_X
http://el.wikipedia.org/wiki/Pixar
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
http://el.wikipedia.org/wiki/Toy_Story
http://el.wikipedia.org/wiki/Toy_Story
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όπως η Adobe και Macromedia συνείσφεραν στην επιτυχία του 

παρέχοντας προγράμματα πολυμέσων γι’αυτόν.  

 Έπειτα, ο Jobs  αντιλαμβανόμενος την επιρροή του Ίντερνετ και 

της ψηφιακής μουσικής, ανακοίνωσε το iPod το 2001. 

  Το 2003 η Apple ξεκίνησε να διανέμει μουσική μέσω του 

διαδικτύου και του iTunes Music Store (iTMS). 

  Μετά από 4 χρόνια, προέκυψε η ιδέα να επαναστατήσουν και 

στην κινητή τηλεφωνία. Παρά τις διαψεύσεις σχετικά με την 

ανάπτυξη κινητού τηλεφώνου από τον Steve Jobs, στις αρχές του 

2007 η Apple μπήκε στην αγορά των κινητών τηλεφώνων με την 

παρουσίαση του iPhone, μιας συσκευής που γρήγορα κατέκτησε 

μεγάλο μέρος της αγοράς κινητών τηλεφώνων στις ΗΠΑ και 

διατίθεται επισήμως και σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. 

 Και μετά έρχονται  τα tablets. Τον Ιανουάριο του 2010, η Apple 

ανακοίνωσε το iPad. Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς απονεμήθηκε 

στον Steve Jobs ο τίτλος του «προσώπου της χρονιάς» από τη 

βρετανική οικονομική εφημερίδα Financial Times. 

Στις 24 Αυγούστου 2011, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Apple. 

Στην επιστολή της παραίτησής του, συνέστησε να τον διαδεχθεί ο 

επόμενος στην ιεραρχία, Τιμ Κουκ. Όπως ζήτησε ο ίδιος, διορίστηκε 

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Στις 5 Οκτωβρίου 2011 (μια μέρα 

μετά την παρουσίαση του iPhone 4S, από την οποία ήταν απών) η Apple 

ανακοίνωσε ότι ο Τζομπς πέθανε, στην ηλικία των 56 ετών . 

1.3 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΡΗΤΟΥ 

  Η τήρηση του απορρήτου για την apple είναι πολύ σημαντική. Για το 

συγκεκριμένο λόγο , η ίδια έχει αναπτύξει μια πολιτική απορρήτου που 

διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και 

αποθήκευσης των δεδομένων των χρηστών της. Η Αpple έχει πρόσβαση 

σε προσωπικά δεδομένα των πελατών της από τη στιγμή που γίνεται μία 

αγορά ενός προϊόντος της εταιρείας. Συνεπώς, η εταιρεία έχει τη 

δυνατότητα να τους ενημερώνει σχετικά με νέα προϊόντα,  προσκλήσεις 

συμμετοχής σε forum της εταιρείας και διαγωνισμών της.  
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2. BILL GATES  

 

 O Bill Gates γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1955. Είναι επιχειρηματίας 

και πρόεδρος της εταιρείας Microsoft, μιας επιχείρησης λογισμικού που 

ίδρυσε με τον Paul Allen. Το Δεκέμβριο του 1974, παρουσιάζεται και 

κυκλοφορεί ο πρώτος υπολογιστής Altair 8800 και οι δύο συνεργάτες 

συνειδητοποιούν ότι η αγορά των προσωπικών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών είναι έτοιμη να εκτοξευθεί στα ύψη και επίσης πως η 

ανάγκη δημιουργίας λογισμικού για τα καινούργια μηχανήματα είναι 

πλέον επιτακτική. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στη 

Microsoft έχει υπηρετήσει στις θέσεις του CEO και του προϊστάμενου 

αρχιτεκτονικής λογισμικού, και παραμένει ο μεγαλύτερος μεμονωμένος 

μέτοχος με περισσότερο από 8% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ήταν 

ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο από το 1995 ως το 2006,  καθώς η 

αξία της περιουσίας του αντιστοιχούσε σε 56 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες της επανάστασης 

των προσωπικών υπολογιστών. Παρόλα αυτά, έχει κάνει και διάφορες 

φιλανθρωπικές ενέργειες, δίνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά σε διάφορες 

φιλανθρωπικές οργανώσεις και επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα 

μέσω του ιδρύματος "Bill & Melinda Gates Foundation", που ιδρύθηκε 

το 2000. Ένα μεγάλο τμήμα αυτών των δωρεών αφορά την 

καταπολέμηση της ελονοσίας στην Αφρική. Στις 27 Ιουνίου 2008, ο Bill 

Gates αποχώρησε από την Microsoft με σκοπό να αφοσιωθεί στο 

φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσε ο ίδιος, κάτι που κάνει μέχρι και 

σήμερα. 

 

 



            ΠΡΟΣΩΠΑ: STEVE JOBS & BILL GATES 

2.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 

Ο Bill Gates και οι συμμαθητές του, κατά την διάρκεια των μαθητικών 

τους χρόνων, χρησιμοποίησαν σε ένα πειραματικό πρόγραμμα ένα 

υπολογιστή που ανήκε στην εταιρεία Computer Center Corporation,   από 

την οποία το σχολείο είχε «ενοικιάσει» ένα πακέτο ωρών χρήσης. 

Βέβαια, ο υπολογιστής δεν άντεξε και πολύ, αφού του άλλαξαν εντελώς 

τις ρυθμίσεις και προσπάθισαν να μπούν στο σύστημα ασφάλειας της 

εταιρείας που το είχε ενοικιάσει στο σχολείο. 

Παρόλο που δεν φαίνεται αρκετό, αυτή ήταν η αρχή μιας μεγάλης 

καριέρας. 

 Στα τέλη του 1968 ο Bill σε ηλικία 14 ετών και διάφοροι 

συμμαθητές του, ιδρύουν την εταιρεία λογισμικού “Lakeside 

Programmers Group”. Η ίδια εταιρεία που τους είχε εκδιώξει 

από το σύστημά της όταν εκείνοι πέτυχαν να χακάρουν το 

λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή της (Computer Center 

Corporation), τους προσλαμβάνει για να εντοπίσουν τις αδυναμίες 

του λογισμικού της και, ως αντάλλαγμα, τους προσφέρει 

απεριόριστο χρόνο στον υπολογιστή 

 Ton Απρίλιο του 1975 ο Bill και ο Paul Allen ιδρύουν την εταιρεία 

Microsoft. Συγχρόνως πωλούν τη BASIC, γλώσσα 

προγραμματισμού που δημιούργησαν στην Intel. 

 Τον Ιανουάριο του 1979 ο Bill μεταφέρει τη Microsoft και τους 16 

υπαλλήλους της στο Seattle (Ουάσιγκτον) και προσλαμβάνει 

έξυπνους ανθρώπους, που δεν έχουν, όμως, καμία προηγούμενη 

εμπειρία σε ανάλογη θέση. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο. 

 Το 1980 η IBM, σκοπεύοντας να παρουσιάσει στην αγορά τον 

πρώτο της προσωπικό υπολογιστή, έρχεται σε συμφωνία με την 

Microsoft για την προμήθεια της γλώσσας προγραμματισμού 

BASIC. Αναζητά, όμως, και λειτουργικό σύστημα για τον νέο της 

προσωπικό υπολογιστή, τον IBM PC, το οποίο δεν διαθέτει. Το 

σύστημα που δημιουργήθηκε, και εγκαταστήθικε στους 

υπολογιστές της IBM, ονομάστηκε PC–DOS. Επειδή αρνήθηκε 
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όμως η IBM να αγοράσει την πατέντα του νέου συστήματος, ο Bill 

την άλλαξε σε MS–DOS (MicroSoft – DOS). 

 Aπό τον Απρίλιο του 1983 η Microsoft υιοθετεί το γνωστό σε 

όλους «ποντίκι», ενώ τα πρώτα Windows 1.0 εξελίσσονται σιγά – 

σιγά (έκδοση 2.0 και ύστερα έκδοση 3.0). 

 Τον Μάρτιο του 1986 η Microsoft μπαίνει για πρώτη φορά στο 

χρηματιστήριο. O Bill μετατρέπεται σε εκατομμυριούχο από τη 

μία στιγμή στην άλλη.  

 Τον Ιούνιο του 1992 ο Γκέϊτς θα τιμηθεί με το Μετάλλιο του 

Έθνους για την Τεχνολογία από τον πρόεδρο των ΗΠΑ George 

Bush. Την ίδια χρονιά, εμφανίζονται στην πιο εξελιγμένη μορφή 

τους την έκδοση Windows 3.1. Η χρήση τους γενικεύεται, το νέο 

λειτουργικό σύστημα βελτιώνεται και καταφέρνει να εδραιωθεί 

στην παγκόσμια αγορά.  

 Τον Αύγουστο του 1995 η Microsoft παρουσιάζει τα Windows 95. 

Αυτό είναι το πρώτο λειτουργικό σύστημα της εταιρείας με 

έγχρωμη γραφική διεπαφή με το χρήστη και το δεύτερο σε 

πωλήσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή, μετά το Mac OS της Apple 

 Το 2001, η Microsoft κυκλοφορεί τα Microsoft Windows XP, την 

πρώτη έκδοση που συμπεριλαμβάνει χαρακτηριστικά περισσότερο 

προηγμένα, τα οποία συναντούσε κανείς μόνο σε λειτουργικά 

“επαγγελματικών” συστημάτων.  

 Έπειτα, το 2006 κυκλοφόρησαν τα Windows Vista  

 Το 2010 κυκλοφόρησαν τα Windows 7, μια αρκετά βελτιωμένη 

έκδοση των Vista. 

 Τέλος, ο Bill Gates στις 27 Ιουνίου του 2008 αποχώρησε από την 

Microsoft με σκοπό να αφοσιωθεί στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που 

ίδρυσε ο ίδιος, κάτι που κάνει μέχρι και σήμερα. 

 

 

 



            ΠΡΟΣΩΠΑ: STEVE JOBS & BILL GATES 

2.3 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 

Ο Steve Jobs και ο Bill Gates αποτελούν αναμφισβήτητα δύο από τις 

σημαντικότερες προσωπικότητες στο χώρο της τεχνολογίας. Πολλοί 

θέλησαν να μάθουν περισσότερα γι αυτούς και συνεπώς οι συνεντεύξεις 

που τους αφορούν είναι πολλές. Μέσα από αυτές μπορεί κανείς να μάθει 

περισσότερα για τον επιστήμονα και τα επιτεύγματά του αλλά να 

διακρίνει και την ανθρώπινη πλευρά δύο ανθρώπων που υπηρέτησαν και 

υπηρετούν πιστά την τεχνολογία. 

 Ο Steve Jobs εξέφρασε πολλές φορές τη γνώμη του πάνω στη θέση που 

μπορεί να έχει η τεχνολογία στη ζωή των ανθρώπων. Ισχυρίστηκε λοιπόν 

πως η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σ’ όλους 

τους τομείς, αλλά δεν αποτελεί το ιδανικό στην καθημερινότητα ενός 

ατόμου, όπως άλλωστε  και το χρήμα. Επίσης, δηλώνει μέσα από μία 

συνέντευξή του ότι ένα από τα βασικά του πιστεύω είναι η εστίαση στην 

ουσία και η απλότητα. Το γεγονός δηλαδή ότι κάποιος έχει τη 

δυνατότητα να σκεφτεί απλά είναι πολύ πιο δύσκολο από το να 

φανταστεί το περίπλοκο. Η πίστη στην απλότητα ενός ανθρώπου που 

ασχολήθηκε με το πολύπλοκο προκαλεί  ίσως εντύπωση στον μέσο όρο 

των ανθρώπων. 

Στον περίφημο και στους περισσότερο πλέον γνωστό λόγο που εκφώνησε 

ο Steve Jobs στην τελετή αποφοίτησης  των απόφητων του αμερικάνικου 

πανεπιστημίου Stanford επισημαίνει τρεις φαινομενικά απλές ιστορίες 

από τη ζωή του στην πραγματικότητα όμως κρύβουν βαθιά και 

οικουμενικά μηνύματα. Μέσα από τις ιστορίες αυτές προκύπτουν 

σπουδαία διδάγματα, τα οποία ήθελε να μεταδώσει στους απόφοιτους.  

Η πρώτη αφορούσε την «ένωση των σημείων|». Τη σημασία της φράσης 

αυτής τη διαπίστωσε ύστερα από 10 χρόνια. Συγκεκριμένα, όταν 

παρακολουθούσε στο πανεπιστήμιο το μάθημα της καλλιγραφίας, δε 

φανταζόταν ότι οι γνώσεις που θα αποκόμιζε θα του χρησίμευαν στη ζωή 

του. Όμως, τη στιγμή της επιλογής της γραμματοσειράς των Mac, 

αξιοποίησε όλα τα εφόδια που απέκτησε πριν από 10 χρόνια στο μάθημα 

αυτό.   

Η δεύτερη ιστορία της ζωής του αφορούσε «την αγάπη και την 

απώλεια».  Η αγάπη αναφερόταν τόσο στην προσωπική εργασία όσο και 

στην προσωπική ζωή. Από νεαρή ηλικία ο Jobs γνώριζε με τί ήθελε να 
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ασχοληθεί και ίδρυσε μαζί με τον Woz την Apple. Ωστόσο, οι 

διαφορετικές απόψεις μεταξύ του Steve και ενός άλλου συνεργάτη 

οδήγησε στην απόλυσή του. Αυτό το γεγονός δεν αποτέλεσε οριστική 

αποτυχία, διότι στη συνέχεια ίδρυσε δύο επιπλέον εταιρείες (Next, Pixar) 

τις οποίες και αγόρασε αργότερα η Apple λόγω της επιτυχημένης 

προβολής του Toy Story από τις δύο αυτές εταιρείες. Ο Steve Jobs 

επιστρέφει στην αρχική εταιρεία του και συνεχίζει τη λαμπρή καριέρα 

του. 

Η τρίτη ιστορία του αφορούσε το θάνατο. Εξαιτίας ενός σοβαρού 

προβλήματος υγείας που είχε- και τελικά τον οδήγησε πρόωρα στο 

θάνατο-αποφάσισε να ζει την κάθε μέρα του όσο καλύτερα μπορούσε. 

Αυτή η αντίληψη ήταν ένα κίνητρο για να γίνεται όλο και καλύτερος στη 

δουλειά του και να ικανοποιείται με τις κατασκευές του. Η ιστορία του 

αυτή είχε δηλαδή ως σκοπό να διδάξει ότι μπροστά στο θάνατο ως κοινή 

μοίρα όλων  ο άνθρωπος παραλείπει όλα τα επουσιώδη, όπως ο φόβος 

αποτυχίας και εξευτελισμού και εμμένει περισσότερο σ’ αυτά που 

πραγματικά είναι σημαντικά και γεμάτα αξία. 

Συμπεραίνουμε επομένως ότι ο Steve Jobs με λίγα λόγια ήθελε να 

μεταδώσει στους απόφοιτους τις παρακάτω συμβουλές: 1) ακολουθείτε 

πάντα την καρδιά σας, διότι εκείνη ξέρει τί πραγματικά θέλετε, 2) μην τα 

παρατάτε με μία μικρή αποτυχία, 3) μην κρίνετε τις γνώσεις σας εκ των 

προτέρων, 4) «μείνετε πεινασμένοι μείνετε τρελοί». 

Τις ίδιες αξίες,τον ίδιο ανθρωπισμό μπορούμε να διακρίνουμε και στον 

Bill Gates. Κι εκείνος πιστεύει πως η επίλυση προβλημάτων με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας είναι αναμενόμενη. Η τεχνολογία και τα 

επιτεύγματά της μπορούν και πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες όσων 

ανθρώπων βρίσκονται σε απόγνωση, κυρίως σε ιατρικά θέματα 

   Aφήνει να εννοηθεί ότι ορισμένες τεχνολογικές συσκευές, όπως π.χ. τα 

PC, δεν αποτελούν πρωταρχική και απαραίτητη ανάγκη του ανθρώπου. 

Ενώ σε άλλο σημείο υποστηρίζει ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, για 

παράδειγμα, είναι πολύ λιγότερο σημαντική απ’ ότι η εύρεση ενός 

εμβολίου. 

 Επομένως, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο 

προσωπικότητες έχουν μία φιλοσοφημένη σκέψη σχετικά με το ποιες 

ανάγκες του ανθρώπου είναι τεχνητές και ποιες πραγματικές. Δεν 
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εμμένουν αποκλειστικά στο τομέα της τεχνολογίας και τα πλεονεκτήματά 

της αλλά βλέπουν τη ζωή σφαιρικά και ρεαλιστικά. 

 ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ; 

1. Η Apple ιδρύθηκε μέσα στο γκαράζ του σπιτιού του Steve Jobs. 

2. O Steve Jobs απολύθηκε από την εταιρεία την οποία ίδρυσε ο ίδιος. 

3. Ο Bill Gates ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο από το 

1995-2006. 

4. Ο Bill Gates έχει κάνει πολλές φιλανθρωπίες για την καταπολέμηση 

της ελονοσίας στην Αφρική. 

                                              

                                                 ΤΕΛΟΣ 
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3. http://el.wikipedia.org/wiki   
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Για την παραπάνω εργασία εργάστηκαν οι μαθητές: 
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