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Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Realnews, μέσα στο πρώτο εξάμηνο 
του 2018 η York Capital Management αναμένεται να γνωστοποιήσει επισήμως 
ή ακόμα και να υλοποιήσει το ενδιαφέρον της για επένδυση–μαμούθ στον το-
μέα της ενεργειακής ανάπτυξης της χώρας μας. Τα ενεργειακά εγχειρήματα για 
τα οποία έχει εκφραστεί ενδιαφέρον αφορούν τα δίκτυα παροχής ενέργειας, 
αλλά και στα νέα κατασκευαστικά εγχειρήματα τα οποία αναμένεται να ξεκινή-
σουν από την επόμενη χρονιά στην Ελλάδα, τόσο στον τομέα της εκμετάλλευσης 
των ορυκτών καυσίμων όσο και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η φημολο-
γούμενη νέα επένδυση στην Ελλάδα είναι απόλυτα σύμφωνη με τη στρατηγική 
που ακολουθεί ο Αμερικανός κροίσος, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος ο Τζέ-
ιμς Τζέραρντ Ντινάν, όπως είναι το πλήρες όνομά του, έχει τονίσει πως στο επί-
κεντρο της επενδυτικής του δραστηριότητας είναι οι ευκαιρίες που εντοπίζονται 
σε εταιρείες, βιομηχανίες και αγορές που βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης. 

Κατασκευές και real estate
Τον Οκτώβριο του 2014, ο Τζ. Ντινάν ανακοίνωσε και επίσημα την ένταξή του 
στην ομάδα των επιχειρηματιών που ελέγχουν και χρηματοδοτούν τους Μπακς, 
την ομάδα μπάσκετ της πόλης του Μιλγουόκι, όπου πρωταγωνιστεί ο Γιάννης 
Αντετοκούνμπο. Μέχρι εκείνη τη χρονιά, ωστόσο, η επενδυτική εταιρεία του είχε 
ήδη τοποθετήσει στη χώρα μας κεφάλαια, τα οποία θεωρούνται πολύ σημαντικά. 

Οι επενδύσεις της York Capital Management στην Ελλάδα χρονολογούνται 
από το 2013. Σε μία χρονιά όπου η ελληνική οικονομική κρίση ήταν ακόμα στο 
αποκορύφωμά της, ο Ντινάν επένδυσε ένα σημαντικό ποσό στον κλάδο των κα-
τασκευών και της ενέργειας της Ελλάδας. Επιπλέον, την αμέσως επόμενη χρο-

a.kontis@realnews.gr

Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

Γ
ια νέες επενδύσεις ύψους πολλών εκα-
τομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα ετοιμά-
ζεται ο Τζέιμι Ντινάν, συνιδιοκτήτης 

της ομάδας του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς, όπου 
αγωνίζεται και ο Ελληνας σταρ, Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριού-
χος είναι ιδρυτής και επικεφαλής της επενδυ-
τικής εταιρείας York Capital Management, μέ-
σω της οποίας έχει ήδη υλοποιήσει σημαντι-
κές επενδύσεις στη χώρα μας. Τον περασμένο 
Οκτώβριο, υψηλά ιστάμενα στελέχη της York 
Capital Management είχαν συναντηθεί με τον 
Ελληνα υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Δημήτρη Παπαδημητρίου, στο ταξίδι που εί-
χε πραγματοποιήσει ο τελευταίος στις ΗΠΑ, 
συζητώντας τις επενδυτικές ευκαιρίες που πα-
ρουσιάζονται αυτήν την περίοδο στην ελληνι-
κή αγορά. Μετά την πάροδο λίγων μόλις μη-
νών, η συνάντηση αυτή φαίνεται πως πρόκει-
ται να αποδώσει καρπούς. 

Το «αφεντικό»
του Αντετοκούνμπο
επενδύει στην Ελλάδα!

Ο δισεκατομμυριούχος 
συνιδιοκτήτης των 

Μιλγουόκι Μπακς, 
Τζέιμι Ντινάν, 

ετοιμάζεται για νέα 
δυναμική είσοδο στον 

ενεργειακό τομέα 
της χώρας μας, όπου 
έχει ήδη σημαντικές 

επενδύσεις

νιά, δηλαδή το 2014, ολοκλήρωσε μία ακό-
μα σημαντική επένδυση, στον τομέα του real 
estate της χώρας μας. Μάλιστα, σύμφωνα με 
τις πληροφορίες, τα συνολικά κεφάλαια που 
έχει τοποθετήσει η αμερικανική επενδυτική 
εταιρεία στην Ελλάδα φτάνουν τα 225 εκα-
τομμύρια ευρώ!

Οπως όλα δείχνουν, η Ελλάδα θα διατηρη-
θεί στην κορυφή της αναπτυξιακής στρατη-
γικής της York Capital Management. Σε μία 
από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του, 
ο Ντινάν είχε επισημάνει ότι αυτήν την πε-
ρίοδο στο επενδυτικό του στόχαστρο βρί-
σκονται η Ιαπωνία, αλλά και οι αγορές της 
Ευρώπης. «Υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα 
στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πολλές σημα-
ντικές εταιρείες βρίσκονται υπό πίεση. Αυ-
τό κάνει τις ευρωπαϊκές μετοχές να παρου-
σιάζουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον», εί-
χε δηλώσει σε συνέντευξη που παραχώρη-
σε τον Αύγουστο του 2017 στο αμερικανι-
κό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. 

Χρεοκοπία και εκτόξευση
Τα συνολικά κεφάλαια που διαχειρίζεται σή-
μερα η York Capital Management ξεπερνούν 
τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η εται-
ρεία του Ντινάν συγκαταλέγεται στα 20 κο-
ρυφαία hedge funds των ΗΠΑ. Η York έχει 
διαγράψει εντυπωσιακή ανοδική πορεία για 
περισσότερο από μία 25ετία, γεγονός που 
έχει συμβάλει και στην εκτόξευση της προ-
σωπικής περιουσίας του ιδιοκτήτη και ιδρυ-
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Καρκίνος του παχέος εντέρου

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ είναι οι επιστηµονικές εξελί-
ξεις στην πρόληψη και στη θεραπεία του καρ-
κίνου του παχέος εντέρου. Με την εξέλιξη των 
χειρουργικών τεχνικών και την επικουρική θε-
ραπεία τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης -που 
ισοδυναµεί µε ίαση- έχουν διπλασιασθεί τα τε-
λευταία 30 χρόνια. 

Για το θέµα µιλά ο Στυλιανός Αποστολίδης, 
χειρουργός, καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 
συνεργάτης Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού Θεσσα-
λονίκης:

«Ο καρκίνος στο παχύ έντερο προέρχεται συ-
νήθως από πολύποδες-αδενώµατα, που ανα-
πτύσσονται πολύ αργά και µπορούµε να τους 
παροµοιάσουµε µορφολογικά µε “κρεατοελιές” 
στον αυλό του εντέρου. Σε µια περίοδο 10-20 
ετών ένα ποσοστό 10% των πολυπόδων θα εξε-
λιχθεί σε καρκίνωµα. Πρόκειται για νεόπλασµα 
της τρίτης ηλικίας, µε το 83% των περιπτώσε-
ων να εµφανίζεται σε άτοµα άνω των 60 ετών. 

Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η ηλικία, το 
κάπνισµα, η κατανάλωση κόκκινου και επεξερ-
γασµένου κρέατος, η καθιστική ζωή, το αλκο-

όλ, η παχυσαρκία, ο διαβήτης και οι χρόνιες 
φλεγµονώδεις νόσοι του εντέρου. Επίσης το 
30% των ασθενών έχει οικογενειακό ιστορικό.

Αντιθέτως, η πλούσια σε ασβέστιο, φυτικές 
ίνες και φρούτα δίαιτα, η πρόσληψη φυλλι-
κού οξέος, βιταµίνης D, διφωσφονικών αλά-
των που χορηγούνται στην οστεοπόρωση και 
η µακροχρόνια λήψη ασπιρίνης ελαττώνουν 
τον κίνδυνο.

Πρόληψη και θεραπεία
Η πολύ αργή ανάπτυξη του καρκινώµατος δί-
νει µοναδική ευκαιρία τόσο για πρόληψη όσο 
και έγκαιρη διάγνωση. Ο προληπτικός έλεγχος 
συνιστάται να αρχίζει στην ηλικία των 50, εκτός 
εάν υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες που 
καθορίζουν και το πότε θα γίνει, στην περίπτω-
ση αυτή, η κολονοσκόπηση.

Η εγχείρηση είναι η κύρια θεραπεία για τον 
καρκίνο του παχέος εντέρου ίσως σε συνδυα-
σµό µε προεγχειρητική ή µετεγχειρητική χηµει-
οθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία και στοχευµέ-
νες, γενετικά, θεραπείες.

Σε µικρές αρχόµενες βλάβες ίσως αρκεί η εν-
δοσκοπική -µε κολονοσκόπηση- εκτοµή του πο-
λύποδα ή τοπική εκτοµή της βλάβης. Οταν ο 
καρκίνος διηθεί το τοίχωµα του εντέρου πέρα 
από το βλεννογόνο, θα απαιτηθεί εκτοµή του 
εντέρου µε λεµφαδενικό καθαρισµό, µε ανοι-
χτή ή λαπαροσκοπική προσπέλαση, µε δυνατό-
τητα πλέον παραλλαγών και νέων εφαρµογών. 

Οταν το καρκίνωµα εντοπίζεται χαµηλά στο 

ορθό, κοντά στους σφιγκτήρες, η επούλωση 
της αναστόµωσης-επανασύνδεσης του εντέ-
ρου είναι επισφαλής και στο 15% περίπου πα-
ρουσιάζεται διαρροή. 

Για τον λόγο αυτό πολλά κέντρα κατασκευ-
άζουν εξαρχής προσωρινή παρά φύση έδρα 
– κολοστοµία, η οποία θα συγκλεισθεί σε 4-8 
εβδοµάδες. Σε περίπτωση όµως που ακολου-
θήσουν συµπληρωµατικές θεραπείες, όπως συ-
χνά απαιτείται, αυτή θα παραµείνει για µήνες. 

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δυσάρε-
στη αυτή κατάσταση και µε δεδοµένο ότι σε 
ποσοστό 85% θα έχουµε οµαλή επουλωτική 
διαδικασία, στο Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Θεσσα-
λονίκης εφαρµόζεται η τεχνική της “εικονικής 
(virtual-ghost) στοµίας”. ∆ηλαδή, µε κατάλ-
ληλη τεχνική είµαστε σε θέση να εκτρέψουµε 
το περιεχόµενο του εντέρου, µε ελάχιστη πα-
ρέµβαση σε µια “κρυµµένη κάτω από το δέρ-
µα έτοιµη εντερική έλικα”, µόνο όταν απαιτη-
θεί, αποφεύγοντας τις “άχρηστες” στοµίες.

Στις περιπτώσεις όµως που το καρκίνωµα 
εντοπίζεται πολύ κοντά ή στο σφιγκτηριακό 
σύµπλεγµα, τότε είναι επιβεβληµένη, για ια-
τρικούς λόγους και όχι µόνο τεχνικούς, η κοι-
λιοπερινεϊκή εκτοµή και η µόνιµη κολοστοµία.

 Ενα σηµαντικό επίσης πρόβληµα των χαµη-
λών αυτών εκτοµών είναι οι σηµαντικές διατα-
ραχές του ουροποιογεννητικού συστήµατος- 
κυρίως προβλήµατα στύσης στους άνδρες. Οι 
δυνατότητες που µας προσφέρει η τεχνολογία 
µε την υψηλής ευκρίνειας ενδοσκοπική εικό-
να, το ψαλίδι υπερήχων και τα τελευταίας τε-
χνολογίας ενδοσκοπικά χειρουργικά εργαλεία, 
µας επιτρέπουν την αναγνώριση και διαφύλα-
ξη των νεύρων κατά τη διάρκεια του λεµφαδε-
νικού καθαρισµού, που στην περίπτωση του 
παχέος εντέρου θεωρείται και θεραπευτικός.

Ο καρκίνος στο παχύ έντερο είναι µια νόσος 
που µπορεί να προληφθεί. Αν όχι, µπορεί να 
διαγνωσθεί έγκαιρα και να ιαθεί».

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ, χειρουργός, 
καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 
συνεργάτης Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού 
Θεσσαλονίκης

Ελπιδοφόρες 
επιστηµονικές 

εξελίξεις-
επισηµάνσεις

τή της. Σύµφωνα µε το «Forbes», ο Τζ. Ντινάν 
είναι ο 353ος πλουσιότερος άνθρωπος στις 
ΗΠΑ, καθώς τα προσωπικά του περιουσιακά 
στοιχεία αγγίζουν τα 2 δισεκατοµµύρια δολά-
ρια. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο 59χρονος επεν-
δυτής κατάφερε να γίνει δισεκατοµµυριούχος, 
µετά από µία πραγµατική επενδυτική πανωλε-
θρία, η οποία τον είχε οδηγήσει στη χρεοκοπία. 

Στην ηλικία των 22 ετών, ενώ σπούδαζε ακό-
µα Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο της Πενσιλ-
βάνια, ο Ντινάν ξεκίνησε να εργάζεται σε χρη-
µατιστηριακή εταιρεία. Στα 28 του είχε ήδη συ-
γκεντρώσει µια προσωπική περιουσία 600.000 
δολαρίων, τα οποία όµως έγιναν «καπνός» σε 
µία µόλις ηµέρα. Στις 19 Οκτωβρίου του 1987, 
ο Ντινάν έχασε όλα του τα χρήµατα στην περι-
βόητη «Μαύρη ∆ευτέρα» για το χρηµατιστή-
ριο της Γουόλ Στριτ, όταν ο δείκτης του Dow 
Jones σηµείωσε πτώση σχεδόν 25%, µέσα σε 
µία µόλις συνεδρίαση. Για τον νεαρό και φιλό-
δοξο οικονοµικό αναλυτή χρειάστηκαν 4 χρό-
νια ώστε να καταφέρει να ξαναµπεί δυναµικά 
στο παιχνίδι των επενδύσεων. Η York Capital 
Management ιδρύθηκε το 1991 µε αρχικό κε-
φάλαιο ύψους 3,6 εκατοµµυρίων δολαρίων. Τα 
χρήµατα αυτά είχαν προέλθει από πρώην συ-
ναδέλφους του στις χρηµατιστηριακές εταιρεί-
ες όπου είχε εργαστεί. Ο Ντινάν έπεισε τους πα-
λιούς του συναδέλφους ότι θα καταφέρει να αξι-
οποιήσει τις οικονοµίες τους και πολύ γρήγορα 
τους επιβράβευσε για την εµπιστοσύνη που του 
έδειξαν. Σήµερα, η York Capital Management 
έχει πολλαπλασιάσει το αρχικό της κεφάλαιο 
κατά σχεδόν 5.000 φορές!

Η YORK CAPITAL MANAGEMENT διατηρεί γραφεία στο Χονγκ 
Κονγκ και το Λονδίνο, ενώ η επιχειρηματική έδρα του Τζ. Ντινάν 
είναι η Νέα Υόρκη, εκεί όπου βρίσκεται και το «αρχηγείο» της 
επενδυτικής του εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός επεν-
δυτής βρίσκει πολύ συχνά την ευκαιρία να δίνει το «παρών» στο 
Μιλγουόκι για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες 
του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των συμπαικτών του. Οπως ανα-

φέρουν τα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, ο Ντινάν θεωρείται ως ο βα-
σικός μοχλός στην υλοποίηση του οράματος μετατροπής των 
Μπακς σε πρωταγωνίστρια ομάδα του συναρπαστικού αλλά 
και συνάμα εξαιρετικά προσοδοφόρου πρωταθλήματος μπά-

σκετ των ΗΠΑ. 
Για να συμμετάσχει στην ομά-
δα του ΝΒΑ, τα αμερικανικά 
δημοσιεύματα αναφέρουν ότι 
ο Ντινάν έχει πληρώσει το πο-
σό των 100 εκατομμυρίων δο-
λαρίων. Οι άλλοι δύο ιδιοκτήτες 
των Μπακς είναι επίσης κάτοχοι 
επενδυτικών εταιρειών. Πρόκει-
ται για τους Μαρκ Λάσρι, ιδιο-
κτήτη της Avenue Capital Group 
και Γουέσλι Εντενς, επικεφα-
λής της Fortress Investment 
Group. Λάσρι και Εντενς αγό-
ρασαν τους Μπακς την άνοιξη 
του 2014, έναντι ενός ποσού 
που ξεπέρασε τα 500 εκατομ-
μύρια δολάρια. Λίγους μήνες 
μετά βρήκαν στο πρόσωπο του 
Ντινάν έναν σημαντικό συμπαί-

κτη. Οι τρεις επενδυτές έχουν ξεκινήσει να υλοποιούν ένα εντυ-
πωσιακό αναπτυξιακό πλάνο. Πρόσφατα, οι Μπακς απέκτησαν 
ένα καινούργιο προπονητικό κέντρο, η κατασκευή του οποίου 
κόστισε 31 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι τρεις επενδυτές ετοι-
μάζουν και την ανέγερση ενός νέου υπερσύγχρονου κλειστού 
γηπέδου στο Μιλγουόκι, το οποίο αναμένεται να κοστίσει περί 
τα 524 εκατομμύρια δολάρια.

Αναπτυξιακό πλάνο 
για τους Μπακς

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ «ΤΡΙΠΟΝΤΟ»


