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O απόλυτος leader του κλάδου των καπνι-
κών προϊόντων καταφέρνει να κρατά τα «ηνία»
της αγοράς σχεδόν επί έναν αιώνα, από το 1930
όταν ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Eυάγγελο Πα-
παστράτο- μέχρι τα χρόνια της Philip Morris
International και την ηγεσία του Προέδρου και
CEO Xρήστου Xαρπαντίδη, ενός εξαιρετικού μά-
νατζερ ο οποίος συνδυάζει ιδανικά τις επιδόσεις
στο επιχειρείν με μια ευρύτερη προσφορά προς
την κοινωνία και το σύνολο της οικονομίας. 

Όλα τούτα, συνάδουν σαφώς με το σχέδιο των
5 «πυλώνων» του για τη Bιώσιμη Aνάπτυξη: 

Kαινοτομία Προϊόντων, Yποδειγματική Λει-
τουργία, Eργαζόμενοι & Συνεργάτες, Περιβάλ-
λον και Kοινωνία. 

Mε επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ η
Παπαστράτος ενισχύει με συνεισφορά επίσης άνω
του 1 δισ. ευρώ τα κρατικά ταμεία (ποσό ίσιο με το
1,7% των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού),
με κύκλο εργασιών το 2020 στο 1,3 δισ. ευρώ και
τα καθαρά έσοδα από το IQOS να αγγίζουν το 67%.

Παράλληλα, η νο 1 καπνοβιομηχανία έχει

�

H αισιοδοξία για τους ρυθμούς με τους
οποίους ο όμιλος θα κάνει «βήματα μπρο-
στά» σε όλα τα «μέτωπα», συνοδεύεται από
πολλές προσδοκίες ακόμα και για... μετοχι-
κά new entries.

Oυσιαστικά, η νέα AMK προσφέρει το
«εφαλτήριο» για ένα νέο, πολλαπλών κα-
τευθύνσεων, «ράλι» από την Intrakat. Kι
αυτό συμβαίνει πρώτον διότι θα την υπο-
στηρίξει πλήρως η Intracom (η οποία ελέγ-
χει το 37,79%), ενώ θα συμμετάσχουν και
ισχυροί μέτοχοι μειοψηφίας (συνολικά με
35%), κάτι που διασφαλίζει τα -τουλάχι-
στον- 50 εκατ. ευρώ!

Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς δεν απο-
κλείουν και εκπλήξεις, από την εμφάνιση
νέων (δυνητικών) επενδυτών, που θα θε-
λήσουν να συμμετάσχουν στην σχετική δια-
δικασία. Tο μυστικό; Σε ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο ανοιχτή θα είναι η παραίτηση πα-

λαιών (υφιστάμενων) μετόχων, με ότι αυ-
τό θα μπορούσε να σημαίνει για την περαι-
τέρω ενδυνάμωση της 5ης του club των Big5
του ευρύτερου κλάδου, που διεκδικεί (και
θα διεκδικήσει) σημαντικό μερίδιο από την
πίττα των έργων που δημοπρατούνται...

AΠO TA ΠPΩTA «BHMATA» TOY Σ.
KOKKAΛH

Tο story της εταιρίας ξεκινά πριν από
34 χρόνια (με έτος ίδρυσης το 1987) και
ταυτίστηκε με τα πρώτα επιχειρηματικά εγ-
χειρήματα ενός μεγάλου της αγοράς, του
Σωκράτη Kόκκαλη! 

H Intrakat ανήκει στον όμιλο εταιριών
της Intracom Holdings, από το 2001 δια-
πραγματεύεται στο Xρηματιστήριο Aθηνών
και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης
MEEΠ, κάτι το οποίο ενισχύει σταθερά τις
προοπτικές της.  

Ένας από τους «σταθμούς» της πορείας
της ήταν το 2005, όταν συγχωνεύθηκε με την
εταιρία μεταλλικών κατασκευών Intramet.

«Iσχυροποίηση της θέσης της Intrakat μέσω των τεσσάρων πυλώνων ανά-
πτυξης σε ισάριθμους νευραλγικούς τομείς, όπου δραστηριοποιείται». Tα
λόγια του Πέτρου Σουρέτη, διευθύνοντος συμβούλου της εισηγμένης,

κατά την διάρκεια της έκτακτης Γ.Σ., με σημείο αναφοράς του την γενναία αύξη-
ση μετοχικού κεφαλαίου που ψηφίσθηκε την περασμένη Παρασκευή, δίνουν ένα
ξεκάθαρο στίγμα για την «επόμενη μέρα».

Tο growth story των 34 χρόνων, το... ρευστό των   

O leader που στηρίζει 
κρατικά έσοδα, αγορά 
εργασίας, κοινωνία
και περιβάλλον   

Ψυχικά υγιής είναι ο άνθρωπος, ο
οποίος όχι μόνο δεν πάσχει από ψυχι-
κή νόσο, αλλά επιπροσθέτως έχει ομα-
λή προσαρμογή σε όλους τους τομείς
όπως κοινωνικό, επαγγελματικό, σε-
ξουαλικό κ.α. και απολαμβάνει τη ζωή
στην ατομική και κοινωνική διάστασή
της. Oι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής
ζωής απαιτούν τη βέλτιστη αποδοτικό-
τητα και ενεργητικότητα του σύγχρο-
νου ανθρώπου, γι’ αυτό οι υγιείς άν-
θρωποι φροντίζουν τη διατροφή τους,
τη διασκέδασή τους, την ανάπαυσή τους
και διεκδικούν την ψυχική και σωματι-
κή τους ευεξία. 

Ψυχική υγεία διαθέτουν οι άνθρωποι
οι οποίοι όχι μόνο δεν νοσούν αλλά κα-
ταφέρνουν να ανταποκρίνονται πλήρως,
στις μικρές ή μεγαλύτερες υποχρεώσεις
της ζωής τους σύμφωνα με τον Παγκό-
σμιο Oργανισμό Yγείας. Eίναι πλέον κοι-
νή συνείδηση ότι οι άνθρωποι οφείλουν
να φροντίζουν την υγεία τους και να μην
προστρέχουν στις υπηρεσίες υγείας όταν
έχουν ήδη νοσήσει. 

H ολιστική διαγνωστική προσέγγιση
παρουσιάζει βελτιωμένα ποσοστά διά-
γνωσης στους ασθενείς που παραπο-
νούνται για ασαφή σωματικά συμπτώ-
ματα που συνήθως σχετίζονται με ψυ-
χικές διαταραχές όπως άτυπες προκάρ-
διες ενοχλήσεις, αυχενικά ή επιγαστρικά
άλγη και άλλα συμπτώματα σωματοψυ-
χικής προέλευσης, προσφέροντας με-
γαλύτερη δυνατότητα θεραπευτικής
προσέγγισης των σωματικών προβλη-
μάτων ψυχικά νοσούντων. 

H επίδραση της ιαματικής εξωτερικής
υδροθεραπείας σε ιαματικά νερά προ-
καλείται μέσω των ιδιαίτερων χαρακτη-
ριστικών που διαθέτουν λόγω των φυ-
σικών, χημικών, βιολογικών και ανο-
σολογικών ιδιοτήτων τους. 

Oι επιπτώσεις στον οργανισμό του αν-
θρώπου είναι σωματικής και ψυχικής
φύσης, και στοχεύουν στη βελτίωση του
επιπέδου υγείας και ευδιαθεσίας του.
Aνεπιθύμητα συμβάματα τα οποία μπο-
ρεί να παρουσιαστούν αναλόγως, του
χρόνου εμφάνισης αυτών κατά τη διάρ-
κεια της ιαματικής εξωτερικής υδροθε-
ραπείας είναι η λουτρική αντίδραση, η
θερμική κρίση και η ψυχική αντίδρα-
ση. 

H λουτρική αντίδραση, χαρακτηρίζε-
ται από παθολογικές αντιδράσεις του ορ-
γανισμού, οι οποίες παρατηρούνται κυ-
ρίως, κατά την εξωτερική υδροθεραπεία
σε χλωριονατριούχα, θειούχα και ρα-
διενεργά νερά, μία με δύο ημέρες από
την έναρξη της θεραπείας, οι δε αντι-
δράσεις της λουτρικής αντίδρασης είναι
τοπικές και γενικές. Oι τοπικές αντι-
δράσεις εκδηλώνονται ως επιδείνωση
της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθε-
νής, είτε με την εμφάνιση συμπτωμά-
των από παλαιότερες νόσους τα οποία
συνήθως παρέρχονται μετά 2 - 3 ημέ-

ρες, ενώ οι γενικές αντιδράσεις είναι ανο-
ρεξία, πεπτικές διαταραχές, ναυτία, εμε-
τοί και πυρετός. 

H θερμική αντίδραση, σε συχνότητα
εμφάνισης και βαρύτητα εξαρτάται από
την υποκείμενη πάθηση του ασθενούς,
και τη θερμοκρασία των νερών, παρα-
τηρείται δε συχνότερα σε όξινα ή θει-
ούχα νερά. Tα γενικά συμπτώματα της
θερμικής κρίσης είναι απώλεια της όρε-
ξης, αδυναμία των άκρων, πυρετός, πτώ-
ση της πίεσης και αϋπνία. Tα τοπικά συ-
μπτώματα είναι αδυναμία των άκρων,
καρηβαρία, μυϊκές συσπάσεις, διόγκω-
ση των αρθρώσεων, δυσκοιλιότητα ή
διάρροια και ασθματική κρίση. 

H ψυχική αντίδραση ορίζεται ως το
σύνολο των ψυχικών μεταβολών οι οποί-
ες συμβαίνουν στα άτομα που υπόκει-
νται σε ιαματική εξωτερική υδροθερα-
πεία και οι οποίες οφείλονται στη θε-
ραπευτική δράση των ιαματικών νερών
και εμφανίζεται με ψυχικές επιπτώσεις
οι οποίες είναι άμεσες, όπως η αύξηση
η μείωση του αισθήματος ευεξίας.

H εικόνα της επιδείνωσης μπορεί να
θεωρηθεί ως μέρος της θεραπευτικής
αντίδρασης του οργανισμού στα πλαί-
σια της προσαρμογής στην ιαματική εξω-
τερική υδροθεραπεία. H εμφάνιση της
αρχικής επιδείνωσης των συμπτωμάτων
και της ανάγκης του λουομένου να ανα-
παυθεί για δύο και τρεις ώρες κατόπιν
μίας εικοσάλεπτης διάρκειας ιαματικής
εξωτερικής υδροθεραπείας μπορεί να
θεωρηθεί ως ιδιοσυγκρασιακή έκφραση
του αμυντικού συστήματος του οργανι-
σμού. 

Συμπερασματικά μετά την ολοκλή-
ρωση της εξωτερικής υδροθεραπείας και
την πάροδο περίπου εικοσαήμερου το
άτομο παρουσιάζει γενική βελτίωση και
αίσθημα ευεξίας, καθόσο η ιαματική
υδροθεραπεία έχει ευεργετικά αποτελέ-
σματα και στην ψυχολογική λειτουρ-
γία των λουομένων ανεξάρτητα από τη
σύσταση των ιαματικών νερών και πα-
ρά την ψυχική αντίδραση στο αρχικό
στάδιο της θεραπείας, η οποία είναι πα-
ροδική και δεν πρέπει να συγκαταλέ-
γεται στις ανεπιθύμητες ενέργειες και γι’
αυτόν το λόγο δεν αποτελεί αντένδει-
ξη η εμφάνισή της, ερμηνευμένη ως φυ-
σιολογική αντίδραση του οργανισμού. 

H χρήση θεραπειών της Iαματικής Iα-
τρικής από όλο και περισσότερους αν-
θρώπους αποδεικνύει την ωφελιμότητα
της επίδρασης, στο σύγχρονο άνθρω-
πο, που αποζητά την άμεση ανανέωση,
την καταστολή του άγχους και την ανα-
κούφιση από το stress της ημέρας, η
αποτελεσματικότητα δε των ιαματικών
φυσικών πόρων μετά την ολοκλήρωση
του κύκλου θεραπείας είναι μετρήσιμη
άμεσα και μεσοπρόθεσμα γι’ αυτό και σε
χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης οι ασφα-
λιστικοί οργανισμοί καλύπτουν 21 θε-
ραπείες ανά εξάμηνο.

Iαματική ιατρική και ψυχιατρική
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