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Ο Δρ. Νίκος Κανόπουλος είναι 
ένας διακεκριμένος επιστήμονας 
με πολλές επιτυχίες στους τομείς 

της μικροηλεκτρονικής, της νανο-
τεχνολογίας και των νέων πηγών 

ενέργειας. Με πλούσιο ακαδημαϊκό 
και επιχειρηματικό προφίλ, έχει 

αφιερώσει δεκαετίες στην έρευνα, 
έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο, έχει 

δημιουργήσει πρωτοπόρες εταιρείες 
και μαζί με την ερευνητική του ομά-
δα έχουν προχωρήσει σε ορισμένες 

από τις τεχνολογικές καινοτομίες 
ανά τον κόσμο. 

Σήμερα ο Δρ. Κανόπουλος προωθεί μέσω της 
εταιρείας του, Brite Solar SA, μια νέα τεχνολο-
γία που, με τη βοήθεια νανοϋλικών, μετατρέπει 
τις απλές γυάλινες πόρτες και παράθυρα σε 
μηχανές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες 
παραγωγής ενέργειας, αλλά και να διευκολύ-
νει την παραγωγή τροφής σε θερμοκήπια που 
μπορούν να εγκατασταθούν ακόμα και μέσα 
στις πόλεις! 

Δεν χάσαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με 
έναν άνθρωπο που ενσαρκώνει το πρότυπο 
του δημιουργικού και πρωτοπόρου Έλληνα και 
που εργάζεται σκληρά για να κάνει το μέλλον 
καλύτερο για όλους μας, και να ακούσουμε τι 
έχει να μας πει για όλα όσα πρέπει να γίνουν 
και όλα όσα πρέπει να αλλάξουν…

Ιδανικές συνθήκες στην Ελλάδα
Θα μπορούσε η Ελλάδα να εκμεταλ-

λευτεί τον ήλιο της -όπως λέγεται πολλές 
φορές τελευταία- και να δημιουργήσει 
μια νέου τύπου «βιομηχανία» παραγωγής 
ενέργειας;

Ναι, η χώρα μας έχει σχεδόν ιδανικές συν-
θήκες για κάτι τέτοιο. Με ηλιοφάνεια που 
ανέρχεται από 1300 μέχρι 1800 ώρες τον χρό-
νο και θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 

30 και 40 βαθμών μόνο για περίπου 2 μήνες 
τον χρόνο, μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέρ-
γεια από τον ήλιο σε μεγάλη κλίμακα. Το θέμα 
όμως είναι η κατανάλωση αυτής της ενέργει-
ας. Για την τοπική αγορά, παρόλο που το κό-
στος αγοράς από το δίκτυο τώρα είναι 0.09 
ευρώ η κιλοβατώρα (κόστος που με την δια-
πραγμάτευση των δικαιωμάτων ρύπων είναι 
ουσιαστικά χαμηλότερο), το ΥΠΕΚΑ έχει «κλεί-
σει» αυτήν την αγορά σε νέες επενδύσεις με 
τον ισχυρισμό ότι έχουμε φτάσει στο στόχο της 
χώρας για το 2020, στόχο που αποτελεί ευρω-
παϊκή δέσμευση. Με το ίδιο σκεπτικό θα έπρε-
πε να είχαν σταματήσει και οι αδειοδοτήσεις 
των αιολικών πάρκων, όπου ο στόχος έχει ήδη 
υπερκαλυφθεί στο πολλαπλάσιο. Άρα, οι λόγοι 
είναι διαφορετικοί και κατά τη γνώμη μου, 
η εφαρμοζόμενη πολιτική είναι σκόπιμα κο-
ντόφθαλμη και επιβλαβής για τα συμφέροντα 
της πατρίδας μας. Τί εννοώ; Η χώρα θα είχε 
πολλαπλά και πολυδιάστατα οφέλη αν υπήρ-
χε στρατηγικός σχεδιασμός για παραγωγή και 
εξαγωγή της ενέργειας σε γειτονικές χώρες ή 
ακόμα και στην κεντρική Ευρώπη, με τον κα-
τάλληλο σχεδιασμό και ενίσχυση του δικτύου 
μεταφοράς. Δεν είμαι όμως καθόλου βέβαιος 
ότι υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Οι προσφάτως 
ανακοινωθείσα πολιτική του ΥΠΕΚΑ δείχνει 
ότι ο πρωταρχικός και μόνος στόχος είναι η 
κάλυψη των ελλειμμάτων στο λογαριασμό των 
«Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας» και όχι μια 
μακρόχρονη πολιτική για βιώσιμη αύξηση των 
ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Τα δε 
ελλείμματα δεν προέρχονται λόγω επιδότησης 
των ΑΠΕ μόνο, μιας και για κάποιο παράξενο 
λόγο, ο ίδιος λογαριασμός πληρώνει/επιδοτεί 
και το φυσικό αέριο –που φυσικά δεν είναι 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας! Αυτά, δυστυχώς, 
μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν.

Ο αρχικός σχεδιασμός για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών σταθμών έδινε, για κάποιον 
ανεξήγητο λόγο, παράλογα υψηλή επιδότηση 
στην τιμή αγοράς της ενέργειας από το δίκτυο 
και αυτό δημιούρ-
γησε μια «επεν-
δυτική» ευφορία 
και μια βιομηχανία 
στη χώρα με τρία ερ-
γοστάσια παραγωγής 
πάνελ, πολλά εργοστάσια 
παραγωγής συστημάτων στή-
ριξης και φυσικά πληθώρα μελετητών 

εγκαταστατών. Παράλληλα, όσο αυξανόταν ο 
ρυθμός της εγκατεστημένης ισχύος αυξανόταν 
και οι υποχρεώσεις στους παραγωγούς. Αντί 
λοιπόν ενός λογικού εξορθολογισμού της αγο-
ράς, που θα εξασφάλιζε τη βιώσιμη συνέχειά 
της μέσα σε 5-6 χρόνια, η αγορά αυτή άνοιξε 
και έκλεισε, με μεγάλες επενδύσεις (και ενι-
σχύσεις του επενδυτικού νόμου) να χάνονται 
και με θέσεις εργασίας να δημιουργούνται και 
να χάνονται γρήγορα. Αυτή η εξέλιξη είναι λυ-
πηρή και δείχνει την αδυναμία μας ως χώρα 
να εκμεταλλευτούμε ένα συγκριτικό πλεονέ-
κτημα που έχουμε, τον ήλιο, σε συνδυασμό 
με θερμοκρασίες εύκρατου κλίματος. Δεν πι-
στεύω ότι η αδυναμία αυτή είναι καθαρά θέμα 
ανεπάρκειας και έλλειψης ικανοτήτων, αλλά 
απόρροια πολιτικών που εξυπηρετούν κάποια 
συμφέροντα έναντι άλλων. Η «αδυναμία» εδώ 
είναι να ευθυγραμμίζεται η εξυπηρέτηση των 
οποιονδήποτε συμφερόντων με το μακροπρό-
θεσμο συμφέρον της χώρας. Αυτή η αδυναμία 
είναι έκδηλη σε πολλούς τομείς έκφρασης του 
πολιτικού μας συστήματος και φυσικά τις συ-
νέπειες τις πληρώνει πάντα η χώρα και οι πο-
λίτες της.

Τί νομίζετε ότι θα έπρεπε να αλλάξει, ει-
δικά στον τρόπο σκέψης μας, αν θέλουμε 
να σταματήσουν αυτές οι καταστάσεις, για 
να βγούμε ουσιαστικά από την κρίση και 
να μη μας ξανασυμβεί κάτι ανάλογο;

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση θα μπο-
ρούσε να είναι ένα ολόκληρο βιβλίο, αλλά 
επιγραμματικά θα μπορούσε επίσης να συνο-
ψιστεί σε δυο γραμμές. Η αλλαγή που απαιτεί-
ται είναι υπεύθυνοι πολιτικοί που εφαρμόζουν 
πολιτικές, όχι σύμφωνα με αυτά που θέλει να 
ακούσει η πελατεία τους, αλλά σύμφωνα με το 
μακροπρόθεσμο καλό του τόπου και η συλλο-
γική συνειδητοποίηση ότι η χώρα είμαστε όλοι 
μαζί και οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτήν, επηρε-
άζει όλους, άσχετα αν αυτό μπορεί να 
γίνεται σε διαφορετικό βαθ-
μό. Ανεξάρτητα από 

Ιδού ο δρόμος 
της καινοτομίας
και της προοπτικής

Ο ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» Το παρόν και 
το μέλλον των 

φωτοβολταϊκών, 
θερμοκήπια μέσα στις 
πόλεις, και η ελληνική 

παρουσία στον 
τεχνολογικό και 

επιχειρηματικό κόσμο 
των ΗΠΑ…

Συνέντευξη στον  
Λουκά

Καβακόπουλο

Το κύκλωμα μικροκυματικού ελέγχου 
προσγείωσης που σχεδίασε ο Νίκος 

Κανόπουλος και χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στο Boeing 747
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τη νοοτροπία, πάντως, που διαμορφώνεται με 
την πάροδο γενεών, αυτό που απαιτείται, κατά 
την γνώμη μου, και μάλιστα άμεσα, είναι η εκ 
βάθρων αναδιοργάνωση της λειτουργίας του 
κράτους. Είμαστε μια μικρή χώρα με 11 εκα-
τομμύρια ανθρώπους και θα έπρεπε να είχαμε 
μια εξαιρετικά πιο απλή και διαφανή λειτουρ-
γία του δημόσιου τομέα, με μικρότερο κόστος 
και μεγαλύτερη απόδοση έργου στον χρόνο 
που απαιτείται για τη διεκπεραίωση οποιασδή-
ποτε υπόθεσης του πολίτη. 

Ζώντας στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, 
μετά από 30 χρόνια στην Αμερική, διαπιστώ-
νω με έκπληξη τη μικρή διεισδυτικότητα της 
τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία του 
κράτους και την απίστευτη πολυπλοκότητα 
για να πετύχεις ακόμα και το αυτονόητο. Είμαι 
πεπεισμένος ότι η ανταγωνιστικότητα των επι-

χειρήσεων, αλλά και της χώρας, επηρεάζεται 
πολύ περισσότερο από το κανονιστικό πλαίσιο 
λειτουργίας τους σε σχέση με το δημόσιο, παρά 
από το μισθολογικό κόστος. Υστερούμε πολύ 
σε αυτόν τον τομέα. Αν σαν κοινωνία κάνουμε 
πρότυπο προς μίμηση τους αρίστους, δώσου-
με έμφαση στο πράττειν κι όχι το φαίνεσθαι, 
αναλάβουμε με το ίδιο σθένος τις υποχρεώσεις 
μας ως πολίτες, όπως υπερασπιζόμαστε τα δι-
καιώματα μας, τότε πιστεύω ότι όχι μόνο θα ξε-
περάσουμε την κρίση αλλά θα αναγεννηθούμε 
με προοπτική να μεγαλουργήσουμε. Η ιστορία 
μας είναι γεμάτη από μεγάλες στιγμές που θε-
ωρούμε ότι δημιουργήσαμε μόνοι μας αλλά και 
παταγώδεις αποτυχίες που θεωρούμε υπευθύ-
νους πάντα κάποιους άλλους, συνήθως ξένες 
δυνάμεις. Αν αποδεχτούμε ότι και τα δυο είναι 
κατά το μείζον δικά μας δημιουργήματα και 

επικεντρωθούμε στις συνθήκες που παράγουν 
τις μεγάλες στιγμές, τότε θα έχουμε κάνει ένα 
μεγάλο βήμα στη σωστή κατεύθυνση αλλαγής 
της συλλογικής μας νοοτροπίας ως κοινωνία 
πολιτών που μπορεί να διαχειρίζεται και να ξε-
περνά κρίσεις, όπως αυτή που περνάμε τώρα.

Μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον
Οι νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγ-

μα η τεχνολογία των «ενεργειακών τζα-
μιών» αν μου επιτρέπετε να τα ονομάσω 
έτσι, σε ποια προβλήματα θα βοηθήσουν 
να δοθεί διέξοδος;

To ενεργειακό μέλλον της χώρας μας, αλλά 
και του κόσμου, απασχολεί ανθρώπους σε θέ-
σεις ευθύνης, επειδή επηρεάζει την ποιότητα 
ζωής των ανθρώπων στον πλανήτη και τις 
ισορροπίες που υπάρχουν μεταξύ χωρών που 
παράγουν και εξάγουν ενεργειακά καύσιμα και 
αυτών που τα καταναλώνουν. Τα αποθέματα 
των καυσίμων υδρογονανθράκων είναι πε-
περασμένα, επιπλέον δημιουργούν επιπλοκές 
στο περιβάλλον που μπορούν να εξελιχθούν σε 
βίαια καιρικά φαινόμενα με καταστροφικές συ-
νέπειες. Αυτά τα φαινόμενα θα γίνονται εντο-
νότερα όσο πολυπληθείς χώρες, όπως η Κίνα 
και η Ινδία, αναπτύσσονται βιομηχανικά και 
έχουν αυξανόμενες ανάγκες ενέργειας, χωρίς 
ιδιαίτερη πολιτική μέριμνα για τη διατήρηση 
της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Οι νέες τε-
χνολογίες που αφορούν ανανεώσιμες πηγές, 
προσφέρουν λύσεις με μικρή περιβαλλοντι-
κή επίπτωση και διαρκώς μειωμένο κόστος 
και αποτελούν μια εναλλακτική προσθήκη 
στο ενεργειακό μείγμα, τουλάχιστον για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 

Ένας πρωτοπόρος 
επιστήμων

Γεννήθηκε στη Δράμα, σπούδασε 
στη σχολή Ηλεκτρολόγων και Μηχα-
νικών Υπολογιστών στο Πολυτεχνείο 
της Πάτρας. Από εκεί βρέθηκε στις 
ΗΠΑ, πήρε το διδακτορικό του στο 
πανεπιστήμιο του Duke στη Βόρεια 
Καρολίνα, όπου δίδαξε ως καθηγητής 
για 10 χρόνια. Μερικές από τις τε-
χνολογικές καινοτομίες που απολαμ-
βάνουμε σήμερα σε όλο τον κόσμο, 
έχουν γίνει εφικτές μέσα από την ερ-
γασία του ίδιου και της ομάδας του, 
καθώς ήταν ιδρυτής της πρωτοπόρας 
εταιρείας μικροηλεκτρονικών DCT το 
1995, ήταν διευθυντής του κλάδου 
των Multimedia &Communications 
της εταιρείας Atmel (μια από τις ση-
μαντικότερες εταιρίες ημιαγωγών 
στον κόσμο) από το 1998 ως το 2007, 
και από το 2008 ως το 2010 επικεφα-
λής του τμήματος εφαρμογών ηλια-
κών πάνελ στην Ευρώπη της Applied 
Materials που είναι ο μεγαλύτερος 
κατασκευαστής εργοστασίων παρα-
γωγής πάνελ στον κόσμο. Έχει κάνει 
πάνω από 150 επιστημονικές δημοσι-
εύσεις σε σχετικά θέματα. Ανάμεσα σε 
όλα αυτά ήταν επίσης το 2008 ειδικός 
σύμβουλος για θέματα τεχνολογίας 
του υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, 
Μαργαρίτη Τζίμα. 

Ο κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας στους τομείς της 
μικροηλεκτρονικής και της νανοτεχνολογίας με πλούσιο έργο 
στις ΗΠΑ και με επιτυχίες σε εφαρμογές που απολαμβάνουμε 
σήμερα σε όλο τον κόσμο, δείχνει την κατεύθυνση της 
αναπτυξιακής πορείας της Ελλάδας μέσα και από
 τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
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με μικρά και δειλά βήματα και στο χώρο των 
μεταφορών, όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ει-
σέρχονται πλέον στη δεύτερη γενιά οχημάτων. 
Οι τεχνολογικά προηγμένες χώρες μελετούν 
φυσικά τη γεωπολιτική διάσταση της πρόσβα-
σης σε ενέργεια και τις τεχνολογίες που απαι-
τούνται για ενεργειακή αυτονομία των χωρών 
αυτών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας σ’ αυτόν τον 
τομέα, πάντως, είναι σχετικά αργή σε σύγκρι-
ση με άλλους τομείς, όπως τα ηλεκτρονικά και 
οι επικοινωνίες. Αυτό συμβαίνει επειδή μέχρι 
τώρα δεν υπάρχει μεγάλη πίεση από την αγορά 
για λύσεις σε μεγάλη κλίμακα. Ακόμα και η υι-
οθεσία των ανανεώσιμων πηγών, παρά τη θε-
αματική τους εξάπλωση τα τελευταία 8 χρόνια, 
αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της ενεργει-
ακής κάλυψης των αναγκών του πλανήτη. 

Η τεχνολογία που αναπτύσσει η εταιρεία 
μας, έχει σαν στόχο να βοηθήσει έναν, κατά 
τη γνώμη μου, σημαντικό τομέα στη βιώσιμη 
εξέλιξη των χωρών του πλανήτη, την παρα-
γωγή και διάθεση τροφής. Πρόσφατες μελέ-
τες των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζουν ότι 
ο πληθυσμός του πλανήτη θα ανέλθει στα 9 
δισεκατομμύρια ανθρώπους το 2050. Για να 
διατηρηθεί το σημερινό επίπεδο διατροφής 
(που σημειωτέον έχει 750 εκατομμύρια αν-
θρώπους σε κατάσταση υποσιτισμού) πρέπει η 
παραγωγή τροφής να αυξηθεί κατά 100% από 
τα σημερινά επίπεδα, κάτι που δεν είναι ούτε 
προφανές ούτε εύκολο να γίνει. Ένας πιθανός 
τρόπος είναι η ελεγχόμενη γεωργία σε θερμο-
κήπια με πολλαπλές σοδειές τον χρόνο. Στον 
τομέα αυτό, λοιπόν, αναπτύσσουμε τεχνολογία 
ηλιακού γυαλιού, το οποίο είναι 70% διαφανές 
(και άρα κατάλληλο για χρήση σε θερμοκήπιο) 
και ικανό να παράγει ενέργεια από τον ήλιο 
και να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του 
θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι στο λειτουργικό 
κόστος του θερμοκηπίου η ενέργεια αποτελεί 
το 28%, η τεχνολογία μας έχει τη δυνατότητα 
να συμβάλει στην παραγωγή τροφής σε θερμο-
κήπια με σημαντικά μειωμένο κόστος.

Αξιοποίηση στον τουρισμό
Είναι συμβατές αυτές οι καινούργιες 

τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας με τον 

τουρισμό, την κύρια «βιομηχανία» μας 
σήμερα; Το ρωτάω, γιατί κάποιοι ισχυρί-
ζονται ότι αλλάζουν την παραδοσιακή ει-
κόνα της χώρας μας…  

Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η γνώμη μου είναι, 
εμφατικά, ναι. Φυσικά, θα είναι παράλογο να 
εγκαταστήσεις μια μονάδα παραγωγής ΑΠΕ δι-
πλά σε ένα θέρετρο, αρχαιολογικό χώρο, δάσος 
που γίνονται περιηγήσεις κλπ. Οι νόμοι εξάλ-
λου προβλέπουν όλες αυτές τις εξαιρέσεις και 
είναι πολύ αυστηροί σ’ αυτή την κατεύθυνση. 
Υπάρχει όμως πολλή άγονη και μη χρησιμο-
ποιούμενη γη που είναι ιδανική για τέτοιες 
εγκαταστάσεις και σε σημεία που δεν υπάρχει 
τουριστική παρουσία και δραστηριότητα. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ, 
κατά τη γνώμη μου, βελτιώνουν το τοπίο. Αν 
υποθέσουμε ότι οι ΑΠΕ έχουν αυξημένο με-

ρίδιο στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, τότε 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τουρι-
στική διαφήμιση της χώρας, σαν ένα από τα 
θετικά της στοιχεία που είναι το καθαρό της 
ατμόσφαιρας λόγω περιορισμού των ρύπων 
από ορυκτά καύσιμα και των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα. Να παρουσιαστεί σαν ένα 
συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον αντα-
γωνισμό. Μια τουριστική χώρα χρησιμοποιεί 
τον πολιτισμό της, τις φυσικές ομορφιές της 
και το περιβάλλον της για να προσελκύσει του-
ρίστες. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να 
προβληθεί η θετική επίπτωση στο περιβάλλον 
από την χρήση ΑΠΕ σαν εργαλείο διαφήμισης.

Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η «πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα» στην Αμερική 
απέναντι στους Έλληνες επιχειρηματίες 

και εφευρέτες; Υπάρχει ελληνική παρου-
σία που να «φαίνεται» έντονα στις ΗΠΑ, 
όπως λέγεται;

Στην Αμερική υπάρχουν σχετικά πολλοί Έλ-
ληνες, αλλά σαν μειονότητα είμαστε γνωστοί 
σαν παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εστία-
σης και όχι σαν επιχειρηματίες σε τομείς υψη-
λής τεχνολογίας. Υπάρχουν επίσης πολλοί και 
διακεκριμένοι έλληνες καθηγητές σε αμερικα-
νικά πανεπιστήμια, αλλά δεν υπάρχει ικανός 
αριθμός εταιρειών φτιαγμένες από Έλληνες 
που να δημιουργούν την αίσθηση μιας ελλη-
νικής παρουσίας στην αμερικανική επιχειρη-
ματική σκηνή. Αυτό είναι ίσως αναμενόμενο, 
επειδή δεν υπάρχει μαζική παρουσία επιχει-
ρηματιών, μηχανικών και επιστημόνων από 
την Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως 
ας πούμε Ινδία, Ταιβάν, Κίνα, Κορέα, οι οποίες 
έχουν επίσης μεγάλες εταιρείες από τις χώρες 
τους με εγκατεστημένη επιχειρηματική δρα-
στηριότητα στην Αμερική, κάτι που δεν υφί-
σταται για τη δική μας χώρα. Υπάρχουν, ωστό-
σο, τελευταία μερικές συντονισμένες ενέργειες 
για την εγκατάσταση «start-up» ελληνικών 
εταιρειών στην silicon valley στην Καλιφόρ-
νια. Το Υπουργείο Παιδείας, μετά από μια επί-
σκεψη της τότε υπουργού κ. Διαμαντοπούλου 
στο πανεπιστήμιο του Stanford, άρχισε ένα 
πρόγραμμα που επιδοτούσε νέες καινοτόμες 
εταιρίες για να εγκατασταθούν σε «θερμοκοι-
τίδα» (incubator) στην Καλιφόρνια, ακολούθη-
σαν παρόμοια προγράμματα από οργανώσεις 
όπως το Corallia και η Ένωση Εταιριών Μι-
κροηλεκτρονικής Ελλάδος.  

Τελευταία, ένα από τα επενδυτικά κεφάλαια 
υψηλού ρίσκου που δημιουργήθηκαν από το 
πρόγραμμα Jeremie, το Oddyssey Venture 
Partners, έχει σαν προϋπόθεση για την επέν-
δυση σε κάποια ενδιαφερόμενη start up εται-
ρεία, να έχει νομική παρουσία και κάποια 
δραστηριότητα στην Αμερική, το όποιο είναι 
πολύ θετικό γιατί επιβάλλει την εξωστρέφεια 
στην εταιρεία από την αρχή της. Αν αυτές οι 
ενέργειες συνεχιστούν ίσως η απάντηση στην 
ερώτηση σας σε 10 χρόνια από τώρα να είναι 
πολύ διαφορετική από αυτή που σας δίνω σή-
μερα… 

Τα θερμοκήπια που παράγουν ενέργεια σε έκθεση του Πεκίνου

Τα πάνελς που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια

Είμαι πεπεισμένος ότι 
η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων αλλά και της 
χώρας μας επηρεάζεται 
πολύ περισσότερο από 

το κανονιστικό πλαίσιο 
λειτουργίας τους σε σχέση 

με το δημόσιο, παρά από
 το μισθολογικό κόστος. 

Υστερούμε πολύ σε αυτόν
 τον τομέα

Η τεχνολογία που 
αναπτύσσει η εταιρεία μας, έχει

σαν στόχο να βοηθήσει έναν, κατά
 τη γνώμη μου, σημαντικό τομέα 

στη βιώσιμη εξέλιξη 
των χωρών του πλανήτη, την 

παραγωγή και διάθεση τροφής


