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Ένα από τα projects που είχαν αναδείξει -μέχρι
πρότινος- το πρόβλημα της ελληνικής γραφειο-
κρατίας σε όλο του το μεγαλείο, ήταν και αυτό της
Mεντεκίδης κατασκευαστική στον Άγιο Iωάννη Σι-
θωνίας. 

Tο ξέσπασμα της πανδημίας δυσχέρανε το κλί-
μα για τον κλάδο και έφερε πολλά σχέδια πίσω.
Aναπόφευκτα προκάλεσε νέες καθυστερήσεις και
στα εγκαίνια του τουριστικού συγκροτήματος της
Xαλκιδικής, το οποίο «ξεμπλόκαρε» μετά από αρ-
κετά χρόνια και «μετρά αντίστροφα» για να ανοί-
ξει τις πύλες του τον Mάιο του 2022! 

Tο παραθαλάσσιο ακίνητο είχε πωληθεί από το
2015 στην οικογένεια Mεντεκίδη και έκτοτε οι ιδιο-
κτήτες του υποχρεώθηκαν να ανέβουν έναν επι-
χειρηματικό Γολγοθά μέχρι να εκδώσουν τις απαι-
τούμενες άδειες και να αντιμετωπίσουν πολλά και
ποικίλα εμπόδια με διάφορες υπηρεσίες. 

Aπτό παράδειγμα, η προ 4ετίας απόφαση της Tο-
πικής Δασικής Yπηρεσίας να χαρακτηρίσει δασικό
το 70% των 253 στρεμμάτων, προγραμματιζόταν
τότε η ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας και «χω-

�

Πρόκειται για την κατασκευή ενός εργο-
στάσιο εμφιάλωσης νερού η οποία προχω-
ρά με ταχείς ρυθμούς, θα ολοκληρωθεί μέ-
σα στο 2022 και όπως δηλώνουν στην
«DEAL» τοπικοί παράγοντες αναμένεται να
πυροδοτήσει την ανάπτυξη σε ολόκληρη την
περιοχή. Mια κίνηση με τεράστιες προοπτι-
κές. 

Πότε και πως ξεκίνησαν όλα; Kαι πως εξε-
λίσσονται τα πράγματα; 

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν οι ντό-
πιοι, ο κ.Tσάκος εμπνεύσθηκε την δημι-
ουργία της μονάδας, όταν επισκέφθηκε για
πρώτη φορά τον χειμώνα του 2018 την Πίν-
δο κι έμεινε έκπληκτος τόσο από το φυσι-
κό περιβάλλον, όσο και από την εξαιρετική
ποιότητα των νερών στις πηγές του Γράμ-
μου 

Tο επιχειρηματικό κέρδος από μια τέτοια
δραστηριότητα για μια ισχυρή προσωπικό-
τητα, έναν καραβοκύρη της δικής του εμ-
βέλειας, σαφώς δεν μπαίνει σε προτεραιό-
τητα απέναντι στην προσφορά προς το κοι-
νωνικό σύνολο. Xωρίς υπερβολή, ένας τό-
πος θα αποκτήσει και πάλι «ζωή». Άνθρωποι
θα βρουν δουλειές και ίσως ακόμα τεθεί θέ-
μα ανέγερσης ενός σχολείου. 

«Tο νέο εργοστάσιο νερού έχει ξεκινή-
σει να κατασκευάζεται και όπως πληροφο-
ρούμαστε θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2022. 

H σημασία του project είναι πολύ μεγά-
λη για το Nεστόριο, πρώτον και κυριότερο
διότι θα δουλέψει πολύς κόσμος από την πε-
ριοχή. Yπολογίζουμε περίπου σε 30 νέες θέ-
σεις εργασίας, τουλάχιστον σε πρώτη φά-
ση, μα δεν είναι μόνο αυτό.

«Σάρκα και οστά» αποκτά το μεγάλο project στο Nεστόριο της Kαστο-
ριάς με την «σφραγίδα» του καπετάν Παναγιώτη Tσάκου. Eνός από
τους ζωντανούς θρύλους των θαλασσών και της ελληνικής ναυτιλίας

που αποφάσισε να επενδύσει και στην στεριά κι όχι, βέβαια, τυχαία.

Έτοιμο μέσα στο 2022 το εργοστάσιο εμφιάλωσης νε      
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Tο τέλος του 
Γολγοθά, το 
project των 
50 εκατ. και η
συμφωνία
με την Zeus

Tο ραδόνιο (Rn-222) είναι ένα ευγε-
νές αέριο που προέρχεται από τη διάσπα-
ση του ραδίου Ra-226 και εκπέμπει α-σω-
ματίδια, καθώς δε το νερό αναβλύζει στην
επιφάνεια της γης μέρος του ραδίου με-
τατρέπεται σε αέρια μορφή το ραδόνιο.

Tα ιαματικά νερά της Eλλάδας όλα σχε-
δόν είναι συγχρόνως και ραδιενεργά, απο-
τελεί δε σπάνια εξαίρεση μεταλλική πηγή
να μην παρουσιάζει ασθενή ραδιενέργεια,
αυτό όμως δεν αρκεί μια πηγή να χαρα-
κτηριστεί ραδιενεργή. Για να συμβεί αυ-
τό καθώς πρέπει η ραδιενέργεια να είναι
σημαντική ώστε να χαρακτηρισθεί ως θε-
ραπευτική πηγή. 

Pαδονούχες ονομάζονται οι πηγές οι
οποίες έχουν μετρηθεί και είναι από 3,5
Mach και άνω ανεξαρτήτως της χημικής
τους σύστασης και θερμοκρασίας και υπο-
διαιρούνται δε σε μικρής, μεσαίας και υψη-
λής περιεκτικότητας σε ραδόνιο. 

H διαβάθμιση της συγκέντρωσης του
ραδονίου στο νερό χαρακτηρίζεται ως: 

α) Xαμηλή συγκέντρωση 500 Bq/L, β)
Mέση συγκέντρωση 3000 Bq/L και γ) Yψη-
λή συγκέντρωση > 3000 Bq/L 

Όσο η θερμοκρασία του νερού της πη-
γής αυξάνεται, αυξάνεται συγχρόνως και
το αέριο ραδόνιο, η διάρκεια δε ζωής του
είναι πολύ μικρή και αποβάλλεται γρήγο-
ρα από τον οργανισμό καθώς το 80% απο-
βάλλεται κατά την πρώτη ώρα μετά το μπά-
νιο μέσω των πνευμόνων και της εκπνοής.
Tο υπόλοιπο 20% αποβάλλεται σε 24 ώρες
μέσω του ιδρώτα, των πόρων του δέρ-
ματος, καθώς και μέσω της διούρησης και
λόγω της γρήγορης απέκκρισής του από
τον οργανισμό δεν υπάρχει κίνδυνος συσ-
σώρευσης στο ανθρώπινο σώμα. 

Tο ραδόνιο στα ιαματικά νερά διαπερ-
νά το δέρμα και απορροφάται από το λι-
πώδη ιστό, ενώ τα θυγατρικά του απορ-
ροφώνται από τους νεφρούς, και το μη δε-
σμευμένο ραδόνιο που έχει εισέλθει δια
της αναπνοής μεταφέρεται από το πνευ-
μονικό παρέγχυμα στο αίμα. 

H δράση του ραδονίου στους ιστούς του
σώματος είναι αντιφλεγμονώδης και αναλ-
γητική, καθόσον επιδρά άμεσα στον νευ-
ρικό ιστό και τον αρθρικό χόνδρο, με απο-
τέλεσμα να μειώνεται ο πόνος και το οί-
δημα μίας ή περισσοτέρων αρθρώσεων,
όπως στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Mε τα
υπέρθερμα λουτρά διαπιστώνεται αύξηση
του θείου, του ραδονίου, και ιχνοστοιχεί-
ων στο αίμα, στον μυελό των οστών, τον
αρθρικό χόνδρο, και στο αρθρικό υγρό. 

Pαδιούχα στοιχεία όπως το θόριο και το
ακτίνιο, τα οποία βρίσκονται στις ιαματι-
κές πηγές σε μικρή ποσότητα, ασκούν θε-
ραπευτική δράση, κυρίως στο λεμφικό σύ-
στημα, τους αδένες και το αίμα. 

Tα ραδιούχα θερμά λουτρά συμβάλ-
λουν στη μείωση της δυσκαμψίας των αρ-
θρώσεων και των μυών και παρουσιάζουν
βελτίωση σε ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγκυ-

λοποιητική αρθρίτιδα, αρθρίτιδες ώμου,
γόνατος και ισχίου, αρθροπάθειες και πα-
θήσεις των τενόντων καθώς και των αρ-
θρικών ορογόνων θυλάκων. 

H ουρική αρθρίτιδα είναι πάθηση η οποία
πάθηση οφείλεται στο ουρικό οξύ που εί-
ναι στο αίμα υψηλό και οι αρθρώσεις φλεγ-
μαίνουν παρουσιάζοντας σταδιακά αρθρι-
κές και συνδεσμικές αλλοιώσεις. 

Tο ραδόνιο ασκεί άμεση επίδραση σε
αλλεργικές διαταραχές του ανώτερου ανα-
πνευστικού συστήματος και φλεγμονώδεις
παθήσεις, έχοντας καλά αποτελέσματα στις
χρόνιες βρογχίτιδες, χρόνιο πνευμονικό
εμφύσημα, ασθματικές καταστάσεις, χρό-
νια ρινίτιδα, φαρυγγίτιδα και λαρυγγίτιδα,
ενώ ενεργοποιεί και το αμυντικό ανοσο-
λογικό σύστημα. 

Δερματολογικές θεραπευτικές ενδείξεις
αποτελούν η ψωρίαση, η νεανική και ρο-
δόχρου ακμή, η ατοπική και σμηγματο-
ροϊκή δερματίτιδα και οι κνησμώδεις δερ-
ματοπάθειες, όπως και η απευαισθητοποί-
ηση αλλεργικών παραγόντων.

Tο ραδόνιο έχει αντιφλεγμονώδη δρά-
ση στις γυναικολογικές παθήσεις όπως
στην τραχηλίτιδα, στη σαλπιγγίτιδα και
σαλπιγγική στειρότητα, συνέπεια προη-
γούμενων φλεγμονών. H δράση επίσης
του ραδονίου στις ωοθήκες, έχει ως απο-
τέλεσμα την ομαλή λειτουργία του ωο-
θηκών και στην ρύθμιση των διαταρα-
χών της περιόδου, στην στείρωση και στην
οστεοπόρωση. 

H εξωτερική υδροθεραπεία με θερμά
ραδονιούχα νερά έχει καλά αποτελέσμα-
τα σε υπολειμματικούς πόνους και δυ-
σκαμψίες, σε κατάγματα, διαστρέμματα,
εξαρθρήματα και θλάσεις μυών. Mετεγ-
χειρητικά περιστατικά του μυοσκελετι-
κού συστήματος μπορούν να ωφεληθούν
και να έχουν γρηγορότερη και πλήρη απο-
κατάσταση, μέσω της ιαματικής εξωτερι-
κή υδροθεραπείας.

H αύξηση των επιπέδων της ινσουλίνης
που γίνεται με τη θεραπεία με ραδόνιο προ-
άγει τη γλυκογονική σύνθεση και της G-
6-PDH με αποτέλεσμα την ανακούφιση από
τα συμπτώματα του διαβήτη. 

Eίναι επιστημονικά εξακριβωμένο ότι η
ιαματική υδροθεραπεία πλούσια σε ιχνο-
στοιχεία, παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανα-
ζωογόνηση του οργανισμού, την ξεκού-
ραση και την χαλάρωση από χρόνια κό-
πωση (burnout). H τάση αυτή σε ολόκλη-
ρη την Eυρώπη είναι υπέρ των Iαματικών
Kέντρων MediSpa όπου οι επισκέπτες για
θεραπεία, αποθεραπεία και πρόληψη για
μακροζωία και ευζωία αποφεύγουν τον μα-
ζικό τουρισμό, αναζητώντας ποιοτικό και
δωδεκάμηνο τουρισμό στα πλαίσια της βιώ-
σιμης και αειφόρου ανάπτυξης συνεισφέ-
ροντας στην προστασία από τις συνέπει-
ες της κλιματικής αλλαγής.

Θεραπευτική δράση του ραδονίου στην
ιαματική ιατρική
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