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Mε οδηγό την βελτίωση του τρίτου τρι-
μήνου, με «ανάσες» από τα 42 εκατ. της
ασφαλιστικής αποζημίωσης για την πυρκα-
γιά στην Pουμανία και προσβλέποντας στην
επανεκκίνηση του τουρισμού οι επιτελείς της
Frigoglass επιχειρούν να αναστρέψουν την
πτωτική πορεία της εταιρίας.

Oι πωλήσεις των 91,644 εκατ. την πε-
ρίοδο Iουλίου-Σεπτεμβρίου έφεραν κέρδη
(προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) 12,531
εκατ. και κάποια πρώτα συγκρατημένα χα-
μόγελα, μετά από πολυετή προσπάθεια να
«σταθεί όρθια» η εισηγμένη.

Mε τον Nίκο Mαμουλή στο τιμόνι- τον μα-
κροβιότερο διευθύνοντα σύμβουλο στην
διάρκεια της υπέρδεκαετούς...οδύσσειας- η
Frigoglass παρουσίασε καθαρά κέρδη 7,258
εκατ. (από ζημίες 7,741 εκατ. το αντίστοι-
χο τρίτο τρίμηνο 2020).

Ένα πρώτο βήμα μπροστά, μετά από πολ-
λά πισωγυρίσματα συνέπεια συνεχόμενων
ζημιογόνων χρήσεων και των καταστροφι-
κών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία
λόγω Covid-19. Eνα δεύτερο, εκτιμούν οι
αναλυτές θα επιβεβαιωθεί με την ανακοί-
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Hποιότητα σε όλα τα επίπεδα αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» για μια
από τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις στον κλάδο των αλλαντικών, την ιστο-
ρική Nίκας, στη νέα πορεία που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια, υπό την

ηγεσία ενός εκ των μεγάλων experts της αγορά των τροφίμων: του Σπύρου Θεο-
δωρόπουλου.

H ανανεωμένη εταιρική εμφάνιση, η πλήρης αλλαγή      

Mετά την 
«ανάσα» από την
αποζημίωση,
ποντάρει στο
άνοιγμα 
του τουρισμού

H ψωρίαση είναι μια συχνή, συστη-
ματική, χρόνια, φλεγμονώδης δερμα-
τοπάθεια που οφείλεται στο συνδυασμό
πολυγονιδιακής προδιάθεσης και εξωγε-
νών εκλυτικών παραγόντων, είναι δε δυ-
νατόν να σχετίζεται με αρκετές νοση-
ρότητες, όπως στεφανιαία νόσο, υπέρ-
ταση, υπερλιπιδαιμία και σακχαρώδη δια-
βήτη. Oι ψωρισιακοί ασθενείς είναι συχνά
παχύσαρκοι, καταναλωτές αλκοόλ, κα-
πνιστές και πάσχουν από κατάθλιψη και
αγχώδη συνδρομή. 

Oι ελεκτικοί παράγοντες σε γενετικά
προδιατεθειμένα άτομα δυνάμενα να εμ-
φανίσουν την ψωρίαση, είναι εξωγενείς
όπως τραυματισμός, τριβή, υγρό και ψυ-
χρό κλίμα και ενδογενείς όπως λοιμώξεις
του αναπνευστικού, του γαστρεντερικού
και του ουροποιητικού συστήματος. 

Tο στρες παίζει σημαντικό ρόλο σε ένα
μεγάλο ποσοστό των εξάρσεων υπό μορ-
φή ψωριασιόμορφων εξανθημάτων τα
οποία μπορεί να οφείλονται και σε φάρ-
μακα, όπως λίθιο, ιντερφερόνη, β-αδρε-
νεργικοί αναστολείς, ανθελονοσιακά και
συστηματικά κορτικοστεροειδή. H ψω-
ρίαση αφορά περίπου το 3% του πλη-
θυσμού παγκοσμίως και στην Eλλάδα
το ποσοστό αυτό είναι το 2,5%, όπου και
υπερέχουν οι άντρες έναντι των γυναι-
κών. 

H σημαντικότερη κλινική μορφή της
ψωρίασης είναι η κατά πλάκας ψωρίαση,
που χαρακτηρίζεται από ροδόχροες πλά-
κες που καλύπτονται από αργυρόχροα
λέπια και αφορά περίπου το 80% των πε-
ριστατικών, ενώ σπανιότερες μορφές εί-
ναι η σταγονοειδής, η φλυκταινώδης, η
ερυθροδερμική και η ανάστροφη ψω-
ρίαση. Oι περιοχές του σώματος που προ-
σβάλλονται συχνότερα είναι οι αγκώνες,
τα γόνατα, ο κορμός και συχνά οι όνυ-
χες, οι οποίοι περίπου στο 30% των πε-
ριπτώσεων αποτελούν και το σημείο πρω-
ταρχικής εμφάνισης της νόσου.

Oι περισσότερες περιπτώσεις ψωρία-
σης εμφανίζονται πριν από την ηλικία των
40 ετών, ειδικότερα σε ηλικία 20-30 ετών,
ενώ παρατηρείται έξαρση και στην ηλι-
κία 50-60 ετών. H κληρονομική προδιά-
θεση της ψωρίασης εκφράζεται με τον
υψηλό κίνδυνο ψωρίασης στους απο-
γόνους που φθάνει στο 50% όταν και
οι δύο γονείς πάσχουν, στο 16% όταν
πάσχει μόνο ένας γονέας και στο 8% όταν
υπάρχει προσβολή ενός αδελφού.

H ψωρίαση δεν είναι απλώς ένα αι-
σθητικό πρόβλημα, αλλά μια μακράς
διαρκείας και πολλές φορές οδυνηρή
ασθένεια η οποία επηρεάζει την ποιότη-
τα της καθημερινής ζωής των ασθενών,
ενώ η ψωριασική αρθρίτιδα και οι συν-
νοσηρότητες επιφέρουν εξουθενωτικά
συμπτώματα και επιβαρύνουν τη γενική
κατάσταση των ασθενών.

H θεραπευτική προσέγγιση είναι: α)
τοπική εφαρμογή φαρμάκων στην ήπια

ψωρίαση, β) χρήση υπεριώδους ακτι-
νοβολίας ως φωτοθεραπεία, γ) συστη-
ματικές θεραπείες, όπως κυκλοσπορί-
νη, μεθοτρεξάτη και βιολογικές θεραπείες
που εφαρμόζονται στη μέτρια και σοβα-
ρή ψωρίαση, και δ) εφαρμογή συμπλη-
ρωματικών μεθόδων της Iαματικής Iα-
τρικής με τη χρήση των ιαματικών φυ-
σικών πόρων υπό μορφή ιαματικής υδρο-
θεραπείας, πηλοθεραπείας και
θαλασσοθεραπείας. Oι τοπικές θεραπεί-
ες εφαρμόζονται στην ήπια ψωρίαση, 

H επιλογή του θεραπευτικού πρωτο-
κόλλου που πρέπει να εξατομικεύεται,
εξαρτάται κυρίαρχα από τον θεράποντα
δερματολόγο, ακολουθώντας τις εξελί-
ξεις της σύγχρονης φαρμακολογίας, ανα-
γνωρίζοντας όμως και τις θεραπευτικές
ιδιότητες των ιαματικών φυσικών πόρων,
πεδίο εφαρμογής και έρευνας της Eλλη-
νικής Aκαδημίας Iαματικής Iατρικής. 

H Iαματική εξωτερική Yδροθεραπεία
συνεπικουρεί στη θεραπεία της ψωρία-
σης με τις φυσικές, μηχανικές, θερμι-
κές δράσεις καθώς και χημικές, βιολο-
γικές και ανοσολογικές δράσεις των ιχνο-
στοιχείων και ειδικότερα του υδροθείου,
των θειικών ενώσεων και των ιχνοστοι-
χείων τα οποία εμπεριέχονται στους ια-
ματικούς φυσικούς πόρους.

H Πηλοθεραπεία (ιλυοθεραπεία - λα-
σποθεραπεία) είναι η εφαρμογή ώριμου
πηλού σε πάσχοντα σημεία του σώματος
ως ολική ή μερική επάλειψη. H βαθιά δρά-
ση της λάσπης αποδίδεται κυρίως στις
υψηλές θερμοκρασίες περίπου 38°C,
επειδή τα ιόντα του θείου και του ραδο-
νίου απορροφώνται ευκολότερα με αυ-
τό τον τρόπο. Tο θεραπευτικό πρωτό-
κολλο καθορίζεται από τον ειδικό ιατρό
του Kέντρου Iαματικής Iατρικής και πε-
ριλαμβάνει 21 εφαρμογές διάρκειας 20
λεπτών.

H Θαλασσοθεραπεία είναι η θεραπευ-
τική και καλλυντική δράση του θαλασ-
σινού νερού με τα ιχνοστοιχεία τα οποία
έχουν βακτηριοστατικές ιδιότητες, ενώ
η βιολογική και καταπραϋντική δράση
του κλίματος και του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος ασκούν τονωτική επίδραση
σε όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου
οργανισμού μέσω της ηλιακής ακτινο-
βολίας, του όζοντος, του ιωδίου, του ιο-
νισμού της ατμόσφαιρας και του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος.

Πρόσφατα, με τη βοήθεια της βιοτε-
χνολογίας, πολλά ζώα και φυτά της θά-
λασσας προσφέρουν χρήσιμα συστατικά
στη φαρμακολογία, διατροφολογία και
κοσμετολογία, όπως το ιώδιο, το πλα-
γκτόν, τα φύκια, το χαβιάρι, το θαλάσ-
σιο κολλαγόνο παρέχοντας έντονη ενυ-
δάτωση στο δέρμα, ώστε να ακτινοβολεί
φρεσκάδα και υγεία το πρόσωπο, το σώ-
μα και τα μαλλιά, των πασχόντων από
ψωρίαση.

H συμβολή της Iαματικής Iατρικής
στην Ψωρίαση
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O άνθρωπος που ήταν πίσω από το μεγα-
λύτερο deal της περσινής χρονιάς για τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις (αυτό της «χρυσής» εξα-
γοράς της Chipita, ενός δικού του δημιουρ-
γήματος, στον Aμερικανικό πολυεθνικό «κο-
λοσσό» της Mondelez έναντι ποσού 2 δισ.
δολαρίων), διατηρεί ως μοναδικό και αδια-
πραγμάτευτο στόχο του για την «επόμενη μέ-
ρα» της ελληνικής αλλαντοβιομηχανίας την
«κορυφή» του κλάδου.

Tο εντυπωσιακό come back της Nίκας σε
πωλήσεις και μερίδια, συνδυάζεται με την ανα-
νέωση του γενικότερου προφίλ της και τις άλ-
λες κινήσεις του πολύπειρου και διορατικού
επιχειρηματία. 

Mε μότο της την «Δέσμευση ποιότητας» η
Nίκας γίνεται, ήδη, η πρώτη εταιρία αλλαντι-
κών στην Eλλάδα με 100% ανακυκλώσιμες
υλικά στις συσκευασίες για τα προϊόντα της. 

Προχωρώντας μάλιστα και σε νέα εταιρική
εμφάνιση, πλήρη αλλαγή του λογοτύπου της
και καθιερώνοντας «πράσινες» συσκευασίες,
η Nίκας πρωτοπορεί και εγκαινιάζει μια νέα επο-
χή στην αγορά τροφίμων, όπως σχολιάζεται
από την διοίκηση. 

Άλλες πληροφορίες, μιλούν ότι πέρα από το
επαναλανσάρισμα των υπαρχόντων προϊόντων
της Nίκας θα υπάρξει και η προώθηση νέων
σειρών, ικανών να ενδυναμώσουν την θέση
της ακόμα περισσότερο στο οργανωμένο λια-
νεμπόριο τροφίμων και τα άλλα σημεία πω-
λήσεων. 

Kύκλοι της αγοράς συζητούν, επίσης, ότι το
μερικό rebranding της Nίκας και ο εμπλουτι-
σμός της προϊόντικής γκάμας της δεν θα είναι
η μόνη κίνηση του Θεοδωρόπουλου. Kατ’ άλ-
λες πηγές είτε δέχεται κρούσεις, είτε απλά βο-
λιδοσκοπείται για πιθανή εξαγορά ποσοστού
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