
 «Μείνε πεινασμένος. Κάνε την τρέλα σοσ» 

Πρηλ από ιίγες κέρες έθσγε από ηε δωή ο ποιύ πιούζηος θαη ασηοδεκηούργεηος 

ακερηθαλός επητεηρεκαηίας ηηβ Σδοκπς, 56 εηώλ, ζσληδρσηής, πρώελ πρόεδρος θαη 

δηεσζύλωλ ζύκβοσιος ηες εηαηρείας Apple 

Παραθάηω δίλοληαη θάποηα αποζπάζκαηα ηες ζσγθιοληζηηθής οκηιίας ποσ έδωζε ο 

Σδοκπς ζηης 12-6-2005, θαηά ηελ ηειεηή αποθοίηεζες ζηο Παλεπηζηήκηο ηοσ 

ηάλθορλη. Περηέτοληαη ζηο άρζρο «Μείλε πεηλαζκέλος. Κάλε ηελ ηρέια ζοσ» ηοσ 

ΥΡΗΣΟΤ ΜΙΥΑΗΛΙΔΗ mich@enet.gr, www.filoftero.blogspot.com 

«….Έηζη  ινηπόλ, ζηα 30 κνπ ρξόληα, κε πέηαμαλ έμσ. Καη κάιηζηα κε ηνλ πην 

«δεκόζην», πην ηαπεηλσηηθό ηξόπν. Ό,ηη ήηαλ έσο ηόηε ην επίθεληξν ηεο ελήιηθεο δσήο 

κνπ, γθξεκίζηεθε. Καη απηό γηα κέλα ήηαλ νιέζξην, θαηαζηξνθηθό. Αιιά θάηη άξρηζε 

ζηγά ζηγά λα ξίρλεη ιίγν θσο ζηε δσή κνπ. Απηό ην «θάηη» ήηαλ όηη αγαπνύζα πνιύ 

απηό πνπ έθαλα. Μεξηθέο θνξέο ε δσή ζε ρηππάεη ζην θεθάιη κε έλα ηνύβιν. Με 

ράλεηε ηελ πίζηε ζαο. Είκαη πεπεηζκέλνο όηη ην κόλν πξάγκα πνπ κε θξάηεζε όξζην 

ήηαλ όηη αγαπνύζα πνιύ απηό πνπ έθαλα. 

Πξέπεη ινηπόλ θαη εζείο λα αλαθαιύςεηε ηη πξαγκαηηθά ζαο αξέζεη. Καη απηό 

αθνξά θαη ηε δνπιεηά πνπ ζα θάλεηε, θαη ηνλ ζύληξνθν πνπ ζα επηιέμεηε ζηε δσή ζαο. 

Η εξγαζία ζα γεκίζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ζαο, θαη ν κόλνο ηξόπνο γηα λα είζηε 

πξαγκαηηθά ηθαλνπνηεκέλνη είλαη λα θάλεηε απηό πνπ εζείο πηζηεύεηε όηη είλαη κηα 

ζπνπδαία δνπιεηά. Καη ν κόλνο ηξόπνο γηα λα θάλεη θάπνηνο κηα ζπνπδαία δνπιεηά 

είλαη λα ηελ αγαπήζεη. Εάλ δελ ηελ έρεηε αλαθαιύςεη αθόκα, κελ απνγνεηεπζείηε. 

Σπλερίζηε λα ςάρλεηε. Μελ επαλαπαπηείηε. Μελ ζπκβηβαζηείηε. 

Όπσο όια ηα «ζέκαηα ηεο θαξδηάο», όηαλ ην αλαθαιύςεηε, ζα ην αηζζαλζείηε, ζα 

θαηαιάβεηε όηη «απηό είλαη». Καη ζα δείηε ηόηε όηη, όπσο θάζε ζπνπδαία ζρέζε, έηζη 

θαη απηή, όζν ζα πεξλνύλ ηα ρξόληα, ζα γίλεηαη όιν θαη θαιύηεξε. Έηζη ινηπόλ, 

ζπλερίζηε λα ςάρλεηε έσο όηνπ βξείηε απηό ην «θάηη» πνπ ζα μέξεηε όηη είλαη ην «δηθό 

ζαο». Μελ επαλαπαπηείηε. Μελ παγηδεπηείηε από ην δόγκα ηνύ λα δείηε από ηα αγαζά 

ηεο ζθέςεο ελόο άιινπ. Μελ αθήζηε ην ζόξπβν από ηελ άπνςε άιισλ αλζξώπσλ 

λα πλίμεη ηελ δηθή ζαο, εζσηεξηθή θσλή. Καη, ην πην ζεκαληηθό απ' όια, λα έρεηε 

πάληα ην ζάξξνο λα αθνινπζείηε ηελ θαξδηά θαη ην έλζηηθηό ζαο. ..»  

Σο πρωηόησπο θείκελο ζηα αγγιηθά, σπάρτεη ζηελ αθόιοσζε ειεθηροληθή δηεύζσλζε: 

http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html 
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