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Κριτική Βιβλίου | Elon Musk 
Η ζωή και το όραμα ενός ανθρώπου που το μόνο που θέλει είναι απλώς να κάνει τον 
κόσμο καλύτερο 
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Elon Musk. Ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει την έννοια των λέξεων ‘όχι’ και ‘δεν 
γίνεται’. Ένας ‘εξωγήινος’ που η τελευταία του επιθυμία θα ήταν να ζήσει τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του στην επιφάνεια του Άρη. Κάποιος θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει 
κυρίως ως οραματιστή παρά ως έναν κλασικό επιχειρηματία. Μια προσωπικότητα που 
χάρις στις διοικητικές του ικανότητες, την δυναμική του παρουσία, καθώς και το 
ακατανίκητό του πείσμα, κατάφερε να θεωρείται πλέον ένας από τους πιο 
καινοτόμους ανθρώπους του 21ου αιώνα. 

Εν συντομία το βιβλίο: 
Ο Ashlee Vance, συγγραφέας του βιβλίου, ύστερα από μια εκτεταμένη έρευνα και 
συναντήσεις με εκατοντάδες ανθρώπους του περίγυρου του Elon, καταφέρνει και μας 
μεταδίδει τον διαστροφικό κόσμο του Νοτιοαφρικανού ‘Ironman’. Ύστερα από μια 
αναδρομή στην δύσκολη παιδική του ηλικία, μας μεταφέρει στην άλλη άκρη του 
Ατλαντικού, όπου μετανάστευσε και ξεκίνησε μια νέα ζωή από το μηδέν στην ηλικία των 
μόλις 18 ετών. Ήθελε από μικρός να αλλάξει τον κόσμο όπως έλεγε και ήξερε ότι το μόνο 
μέρος για να το πετύχει αυτό ήταν η ΗΠΑ. Αφού κατάφερε να δημιουργήσει και να του 
εξαγοράσουν τις δύο πολύ επιτυχημένες εταιρίες του (την Zip2 και την PayPal), διέθετε 
πλέον αρκετά χρήματα και γνωριμίες ώστε να προχωρήσει στο παιδικό του όνειρο. Την 
εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας και την οικονομικότερη διαστημική 
εξερεύνηση. Παίρνει λοιπόν το μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του, ιδρύοντας τις 
εταιρίες Tesla, η οποία είχε σαν στόχο την δημιουργία μιας δυνατής φιλοσοφίας ενός 
παγκόσμιου δικτύου ηλεκτροκίνητων οχημάτων και της SpaceX, που αρχικά θα 
προσπαθούσε να εδραιωθεί στον χώρο των διαστημικών αποστολών και σαν απώτερο 
στόχο, να δημιουργήσει την κατάλληλη τεχνολογία για αποικισμό του ανθρώπινου είδους 
στον κόκκινο πλανήτη. 
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Η επαναφορά των προωθητικών πυραύλων για την επαναχρησιμοποίησή τους, Πηγή: 
SpaceX 
 
 
 

Δεν θέλω να είμαι εκείνος που θα χρειαστεί κάποια στιγμή 
να ανταγωνιστεί τον Ίλον. Θα σε βάλει κάτω σε επίπεδο 
χειρισμών, ιδεών και εκτέλεσης. 

Kevin Watson, πρώην μέλος της SpaceX 

Πως όμως κατάφερε ο Elon Musk να βρεθεί στην κορυφή του επιχειρηματικού 
κόσμου; Ο φίλος του και επενδυτής στην Tesla και στην SpaceX, Γκράσιας 
αναφέρει “Έχει την ικανότητα να εργάζεται σκληρότερα και να αντέχει σε μεγαλύτερη 
πίεση από κάθε άλλον άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Οι περισσότεροι άνθρωποι που 
δέχονται τέτοιες πιέσεις λυγίζουν.”. Ο Κέβιν Γουότσον, μέλος της SpaceX, 
συμπληρώνει “Δεν θέλω να είμαι εκείνος που θα χρειαστεί κάποια στιγμή να ανταγωνιστεί 
τον Ίλον. Καλύτερα να παρατήσεις τον τομέα αυτόν και να βρεις κάτι άλλο, πιο 
διασκεδαστικό να ασχοληθείς. Θα σε βάλει κάτω σε επίπεδο χειρισμών, ιδεών και 
εκτέλεσης.”. 

Για να αντιληφθεί όμως πραγματικά πως ο Elon Musk δεν ήταν απλώς μια ιδέα πίσω 
από αυτές τις εταιρείες κολοσσούς, αλλά οι εταιρείες ήταν πραγματικό κομμάτι της 
ψυχής του αρκεί η αντίδρασή του σε έναν υπάλληλο της Tesla όταν αυτός απουσίασε 
από μια συνάντηση προκειμένου να παραστεί στη γέννηση του παιδιού του. Ο Ίλον του 
είπε: “Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Είμαι βαθιά απογοητευμένος. Πρέπει να αποφασίσεις 
ποιες είναι οι προτεραιότητές σου. Αλλάζουμε τον κόσμο και αλλάζουμε την ιστορία. 
Οπότε, είτε είσαι αφοσιωμένος σε αυτό είτε δεν είσαι.”. 
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Ο Musk πιθανότατα να μην έπαιρνε το βραβείο του καλύτερου εργοδότη, είχε όμως 
τόσο δυνατό όραμα που οι υπάλληλοί του, λάτρευαν να τον μισούν. Πίστευε πραγματικά 
στις ιδέες του, τόσο που δήλωνε πως θα ξόδευε μέχρι και το τελευταίο του δολάριο σε 
αυτές ακόμα και αν χρειαζόταν να μετακομίσει στο υπόγειο του πατρικού της γυναίκας 
του. Το μεγαλείο του οράματός του, θα το έδειχνε λίγα χρόνια αργότερα δίνοντας 
ελεύθερα στην αγορά τις πατέντες της Tesla, προκειμένου ακόμα και οι ανταγωνιστικές 
εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε αυτές και να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο δίκτυο 
ηλεκτροκινούμενων αυτοκινήτων. 

Το Tesla Roadster στο διάστημα, Πηγή: SpaceX 
Στο βιβλίο αυτό λοιπόν, μπορείτε να κάνετε ένα πολύ βαθύ μακροβούτι στον ονειρικό 
κόσμο του μέλλοντος του Elon Musk, βλέποντας πως είναι να πιστεύεις πραγματικά στις 
ιδέες σου και στον εαυτό σου, ακόμα και όταν έχεις έρθει μια ανάσα πριν την χρεοκοπία 
και την κατάρρευση της αυτοκρατορίας σου. Μια ιστορία που σίγουρα θα σε 
εμπνεύσει για την προσέγγιση της τεχνολογίας και της διαστημικής φιλοσοφίας, 
πιθανώς να προβληματιστείς με τις αμφιλεγόμενες τακτικές αυτών των εταιρειών, 
αλλά στο τέλος θα υποκλιθείς στο μεγαλείο αυτής της διάνοιας που το μόνο που 
θέλει είναι να κάνει αυτόν τον κόσμο καλύτερο. 
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