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ρει πολλές φορές στο στόχαστρο των πολεμίων 
του. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει κατηγο-
ρηθεί ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του, κυρί-
ως μέσω του Twitter, έχουν κατακρημνίσει τη 
μετοχή της Tesla. Λίγες ημέρες πριν, μάλιστα, 
έκανε ξανά την ανατροπή και πλέον, με περι-
ουσία 230 δισ. δολαρίων, βρίσκεται στην πρώ-
τη θέση της λίστας του «Forbes» με τους πλου-
σιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, εκτοπί-
ζοντας τον Τζεφ Μπέζος για 17 δισ. δολάρια.

Τα ενδιαφέροντα του αθυρόστομου επιχει-
ρηματία, που γεννήθηκε στην Πρετόρια της 
Νότιας Αφρικής, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλ-
λων, την ηλιακή ενέργεια και την τεχνητή νοη-
μοσύνη. Μεγαλώνοντας παθιάστηκε με τα μυ-
θιστορήματα επιστημονικής φαντασίας και τον 
ηλεκτρισμό. Σε ηλικία 17 ετών, ο Ελ. Μασκ με-
τακόμισε στον Καναδά για να σπουδάσει Φυ-
σική και Οικονομικά. Το 1992 μετακόμισε στις 
ΗΠΑ για να συνεχίσει τις σπουδές του, ωστό-
σο, παράτησε το διδακτορικό του μόλις δύο 
ημέρες αφότου το ξεκίνησε για να ιδρύσει το 
Zip2, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εφημερί-
δων, η οποία έμελλε να αποτελέσει το πρώτο 
σκαλοπάτι για μια επαγγελματική πορεία που 
πολλοί θα ζήλευαν. Εκκεντρικός και στην προ-
σωπική του ζωή, ο Ελ. Μασκ έχει παντρευτεί 
δύο φορές την ίδια γυναίκα, ενώ κατά το πα-
ρελθόν δε δίστασε να δηλώσει ότι για ένα δι-
άστημα έπαιρνε το υπνωτικό Ambien για να 
καταπολεμά την αϋπνία.

μάται ότι θα είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση 
με τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων παρόχων. 

Η πιλοτική λειτουργία του δορυφορικού δι-
κτύου της Starlink ξεκίνησε μέσα στο 2020 στις 
ΗΠΑ και στον Καναδά. Σήμερα η εταιρεία πα-
ρέχει υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε 70.000 
πελάτες από 12 χώρες, έχοντας σε λειτουργία 
1.500 δορυφόρους, με στόχο να φτάσει συ-
νολικά τους 12.000 μέσα στα επόμενα χρόνια.

Το πρώτο βήμα
Ο δαιμόνιος επιχειρηματίας -όπως τον χαρα-
κτηρίζουν όσοι τον γνωρίζουν καλά- έχει ήδη 
τοποθετηθεί μέσω των εταιρειών του στην Ελ-
λάδα, αφού η Tesla ξεκίνησε μέσα στο 2021 
τη λειτουργία των πρώτων της σταθμών τα-
χυφόρτισης. O πρώτος supercharger σταθ-
μός της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανί-
ας στην Αθήνα αποτέλεσε ουσιαστικά το έναυ-
σμα για τη δημιουργία του δικτύου ταχυφόρ-
τισης της Tesla στη χώρα μας. Ο σταθμός βρί-
σκεται στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στο 
Μαρούσι και διαθέτει έξι σημεία φόρτισης, τα 
οποία μπορούν να φορτίσουν με ρυθμό μέχρι 
και 150 kW/ώρα.

Μπορεί να έχει απασχολήσει πολλές φορές τα 
Μέσα Ενημέρωσης λόγω του εκκεντρικού χα-
ρακτήρα του, ωστόσο ο Ελ. Μασκ είναι αναμ-
φισβήτητα μία από τις πολλά υποσχόμενες 
προσωπικότητες στον κόσμο. Εχει καταφέρει 
να διαφοροποιηθεί και να αναπτύξει μερικές 
εκ των πιο πρωτοποριακών εταιρειών του 21ου 
αιώνα. Δημιούργησε την πλατφόρμα πληρω-
μών PayPal και είναι συνιδρυτής και επικεφα-
λής των εταιρειών Tesla, Space X (και της θυγα-
τρικής της, Starlink), Neuralink και The Boring 
Company. Σκληρά εργαζόμενος, ο Ελ. Μασκ 
δεν διστάζει να εκφράσει την άποψή του, ακό-
μη κι αν αυτή παρεκκλίνει από την πεπατημένη, 
μέσω των social media, κάτι που τον έχει φέ-
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Ν
έα δυναμική στις υπηρεσίες προηγμέ-
νων τεχνολογιών στην Ελλάδα αναμέ-
νεται να προσδώσει η εταιρεία Starlink 

του δισεκατομμυριούχου Ελον Μασκ, η οποία 
εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα κάνει 
πρεμιέρα στη χώρα μας, παρέχοντας ίντερνετ 
υψηλών ταχυτήτων, δορυφορικό, με μικρό χρό-
νο απόκρισης ακόμη και στις πιο απομακρυ-
σμένες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμέ-
νεται να δημοσιευτεί η Κοινή Υπουργική Από-
φαση (ΚΥΑ), βάσει της οποίας θα δημιουργη-
θεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις πρότυπες κε-
ραίες (δορυφορικά πιάτα) που είναι απαραί-
τητες για το δορυφορικό ίντερνετ, έτσι ώστε 
αυτό να λειτουργήσει στο μοντέλο της δορυ-
φορικής τηλεόρασης και να μη χρειάζεται κά-
θε συνδρομητής να αιτηθεί ξεχωριστά για την 
αδειοδότηση του εξοπλισμού του.

Και μπορεί τα συγκεκριμένα δορυφορικά 
πιάτα να μοιάζουν με αυτά της δορυφορι-
κής τηλεόρασης, ωστόσο έχουν μια σημαντι-
κή διαφορά που έγκειται στο ότι εκτός από δέ-
κτες σήματος είναι και πομποί. H αδειοδότη-
ση των δορυφορικών πιάτων δίνει το «πράσι-
νο φως» στην εταιρεία του Ελ. Μασκ, θυγατρι-
κή της εταιρείας αεροδιαστημικής τεχνολογίας 
και παροχής υπηρεσιών διαστημικών μεταφο-
ρών Space X, να ξεκινήσει τη δραστηριοποίη-
σή της στην Ελλάδα, παρέχοντας τις υπηρεσί-
ες της στους πρώτους «εκλεκτούς», οι οποίοι 
έχουν ήδη σπεύσει και έχουν κάνει αίτηση μέ-
σω διαδικτύου από την προηγούμενη άνοιξη, 
για να αποκτήσουν τις υπηρεσίες της Starlink.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός
Η εταιρεία προχώρησε, μέσα στο καλοκαίρι, 
στην ίδρυση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρεί-
ας με τον διακριτικό τίτλο «STARLINK GREECE» 
και διαχειριστή τον Samuel Chadwick Gibbs 
IV. Σύμφωνα με τη σχετική καταχώρηση στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), το αρχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας είναι ύψους 1.000 ευρώ.

Tο πρώτο χρονικό διάστημα η εταιρεία θα 
προσφέρει τις υπηρεσίες της χρησιμοποιώντας 
επίγειους δορυφορικούς σταθμούς που διαθέ-
τει σε γειτονικές χώρες, όπως για παράδειγμα 
στη Βουλγαρία και στην Ιταλία, ενώ στο πλάνο 
του πλουσιότερου πλέον ανθρώπου στον πλα-
νήτη είναι η δημιουργία ενός επίγειου σταθμού 
στη χώρα μας, επένδυση η οποία ενδέχεται να 
πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο 2022.

Το σχέδιο του εκκεντρικού επιχειρηματία 
προβλέπει την παροχή υψηλής ταχύτητας ίντερ-
νετ, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περι-
οχές, χρησιμοποιώντας δορυφόρους σε χαμη-
λή τροχιά. To συγκεκριμένο project αναμένε-
ται να φέρει τα πάνω κάτω στις τηλεπικοινω-
νίες, καθώς το γρήγορο ίντερνετ θα μπορεί να 
φθάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσω των 
δορυφόρων της SpaceX, αν και το κόστος για 
τη διάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας εκτι-
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