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Mε τον χρόνο να μετρά αντίστροφα πλέον
για το επόμενο μεγάλο του project, ο «βασι-
λιάς του retail» Σάμι Φάις ετοιμάζεται να «πα-
τήσει» σε ένα ακόμα επιχειρηματικό «πεδίο»:
Aυτό των τροφίμων, με την πολυσυζημένη
Aγορά Mοδιάνο, μια επένδυση άνω των 10
εκατ. ευρώ. 

Tον προσεχή Oκτώβριο το εγχείρημα που
προετοιμάζεται μεθοδικά την τελευταία του-
λάχιστον διετία αποκτά «σάρκα και οστά», με
τον όμιλο Φάις να εξασφαλίζει την μια ισχυρή
συνεργασία μετά από την άλλη και με κινή-
σεις οι οποίες εγγυώνται την επιτυχία του. Aπτό
παράδειγμα αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά
κατάστημα Wise Greece στην Aγορά Mοδιάνο,
ένα Παντοπωλείο ελληνικών προϊόντων από
100 μικρούς παραγωγούς της χώρας μας και
μάλιστα για καλό σκοπό, αφού θα προσφέρο-
νται τρόφιμα πρώτης ανάγκης σε Iδρύματα της
Bόρειας Eλλάδας που υποστηρίζουν κυρίως οι-
κογένειες, παιδιά, AMEA και ηλικιωμένους.

H Wise Greece είναι μία από τις επτά μη κερ-
δοσκοπικές παγκοσμίως, που το 2020 βραβεύ-
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Tο ύψος και μόνο της AMK των 58 εκατ.
ευρώ όταν η αποτίμηση της εισηγμένης δεν
ξεπερνά τα 32 εκατ. καταδεικνύει τον βαθ-
μό δυσκολίας αλλά και του επενδυτικού
ρίσκου που ενέχει το όλον εγχείρημα.

Ωστόσο ακριβώς και μόνον λόγω αυτών
των χαρακτηριστικών θεωρείται ως το ση-
μαντικότερο και τελευταίο στην 10ετή πε-
ριπλάνηση της εταιρίας στην κατηγορία της
«επιτήρησης».

Eπιχειρηματική... Oδύσσεια για τους βα-
σικούς μετόχους, από τον εκλιπόντα Θανά-
ση Λαβίδα μέχρι τα μέλη της οικογένειας
στη συνέχεια, αλλά και επενδυτική για δε-
κάδες μικρομετόχους που πέρασαν μέσα
από... Συμπληγάδες όλα αυτά τα χρόνια.

Eκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την
επιστροφή στην... Iθάκη η επιτυχής υλο-
ποίηση της AMK προκειμένου η εταιρία να
εξυγιανθεί ουσιαστικά, να ξαναμπεί στο παι-
χνίδι σε έναν κλάδο με θεαματική ανάπτυ-
ξη τα τελευταία 2-4χρόνια.

Mέσω αυτής, όπως εξηγεί ο Tηλέμαχος
Λαβίδας (μέλος του Δ.Σ.) η εταιρία θα έχει

κεφάλαια να προχωρήσει στις απαραίτητες
επενδύσεις, να «γυρίσει» τα αρνητικά σε
θετικά ίδια κεφάλαια και προοπτική διανο-
μής μερισμάτων ως αποτέλεσμα της επα-
ναφοράς στην κερδοφορία.

Mε σημαντικές διαρθρωτικές κινήσεις που
έγιναν από το 2017 και αποδίδουν καρπούς
η εισηγμένη -με τα 111 χρόνια λειτουργίας-
ξαναγυρνά στην κερδοφορία και εξυπηρε-
τεί τον δανεισμό αποπληρώνοντάς τον στα-
διακά.

«Έχουμε το κεφάλι μας πάνω από το νε-
ρό, πρέπει να βγει και το υπόλοιπο σώμα...»
αναφέρει ο κ. Λαβίδας προτάσσοντας την
αναγκαιότητα της AMK για να εξασφαλισθεί
χρηματοδότηση, να υλοποιήσει νέες επεν-
δύσεις.

H «επόμενη ημέρα...» περνά μέσα από
την AMK σημειώνει ο Mηνάς Tάννες - πρό-
εδρος του Δ.Σ.

Aπαραίτητη για να υλοποιηθεί το 5ετές
αναπτυξιακό πλάνο (2022-2026) συμπλη-
ρώνει ο Bασίλης Mπαλούμης - οικονομικός
διευθυντής, σχεδιασμός που πέραν της αγο-
ράς του «επιθέματος» κλονιδίνης περιλαμ-
βάνει την αγορά νέου μηχανολογικού εξο-
πλισμού, τη βελτίωση των κτηριακών εγκα-

T ο «πράσινο φως» της γενικής συνέλευσης για την αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για την υπέρβαση του τελευταίου εμπό-
διου πριν την επάνοδο της Lavipharm στην Kύρια Aγορά του Xρηματιστη-

ρίου Aθηνών.
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Tι φέρνει 
η νέα ισχυρή 
συνεργασία 
για την 
Aγορά Mοδιάνο  

1) Iαματική πηγή Nάνου (Aι πηγαί) - Mε-
θάνων

H ιαματική πηγή αναβλύζει στο ομώνυμο
Ξενοδοχείο το οποίο διαθέτει σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις με εξαιρετικές υποδομές και υπη-
ρεσίες. Tο ανακαινισμένο υδροθεραπευτή-
ριο που είναι ιδιωτικό βρίσκεται και λειτουρ-
γεί στην είσοδο της πόλης των Mεθάνων.

O φυσικός πόρος έχει θερμοκρασία 32,8°C,
ηλεκτρική αγωγιμότητα 55.400 μS/cm, ενερ-
γό οξύτητα (pH) 6,15, ραδόνιο (Rn) 0,08 Bq/I,
ράδιο (Ra) 0,17 Bq/I, ουράνιο(U) < 0,005
mg/I, χημικά στοιχεία: χλώριο (CI), νάτριο
(Na), Kάλιο (K), θειϊκά (SO4), οξυανθρακι-
κά (HCO3), ασβέστιο (Ca) και αέρια: 434 mg/1
ελεύθερου CO2 και H2S 18,48 mg/l.

Σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις τα
ιαματικά νερά χαρακτηρίζονται ως ισχυρώς
υδροθειούχα υπόθερμα, μεταλλικά, όξινα, Na-
Cl- K-B-CO2-H2S χλωριονατριούχα και ασθε-
νώς ανθρακούχα.

O ιαματικός φυσικός πόρος ενδείκνυται ει-
δικότερα σε ρευματοειδή αρθρίτιδα, οστεο-
αρθρίτιδα, χρόνια οσφυαλγία, αγκυλοποιητι-
κή σπονδυλίτιδα, ινομυαλγία, ψωρίαση, ακ-
μή, ροδόχρου ακμή, ατοπική δερματίτιδα, νευ-
ροδερματίτιδα, ιχθυάσεις,
κερατοδερματοπάθειες, κνησμούς, σε χρόνια
πυελική νόσο, νευρίτιδες, ριζίτιδες, αποκατά-
σταση κακώσεων και παθήσεις αναπνευστι-
κού συστήματος, όπως επίσης για πρόληψη,
αφορά δε όλες τις ηλικίες.

2) Iαματική πηγή Aγίων Aναργύρων - Mε-
θάνων

H ιαματική πηγή των Aγ. Aναργύρων βρί-
σκεται στο ανατολικό μέρος της Πελοποννή-
σου, στην ομώνυμη χερσόνησο στο βορειο-
δυτικό μέρος του ηφαιστειακού τόξου του N.
Aιγαίου. H ιαματική πηγή δεν λειτουργεί και
βρίσκεται σε εγκαταστάσεις παλαιού υδροθε-
ραπευτηρίου σε διατηρητέο κτίριο του Tσίλερ
με φυσική λίμνη η οποία λόγω της έντονης
οσμής του υδρόθειου ονομάζεται βρωμολί-
μνη.

O φυσικός πόρος έχει θερμοκρασία 32,7°C,
ηλεκτρική αγωγιμότητα 57.400 μS/cm, ενερ-
γό οξύτητα (pH) 6,12, ραδόνιο (Rn) 1,23 Bq/I,
ράδιο (Ra) 0,17 Bq/I, ουράνιο(U) < 0,005
mg/I, χημικά στοιχεία: χλώριο (CI), νάτριο
(Na), Kάλιο (K), θειϊκά (SO4), οξυανθρακι-
κά (HCO3), βόριο (B) και αέρια: 630 mg/1
ελεύθερου CO2 και H2S 18,98 mg/l.

Σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις τα
ιαματικά νερά χαρακτηρίζονται ως υπόθερμα,
μεταλλικά, όξινα, Na-Cl-K-B-CO2- χλωριο-
νατριούχα, μετρίως ανθρακούχα και ισχυρώς
υδροθειούχα.

O ιαματικός φυσικός πόρος ενδείκνυται σε
ρευματικές, ορθοπεδικές, νευρολογικές πα-
θήσεις και κακώσεις καθώς και σε δερματο-
πάθειες, σε γυναικολογικές παθήσεις και σε
παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.

3) Iαματική πηγή Aγίου Nικολάου - Mε-
θάνων

H ιαματική πηγή του Aγίου Nικολάου στα
Mέθανα βρίσκεται σε υδροθεραπευτήριο εν-
σωματωμένο με το παλαιό ρωμαϊκό δίπλα στη
θάλασσα, αλλά δεν λειτουργεί.

O φυσικός πόρος έχει θερμοκρασία 30°C,

ηλεκτρική αγωγιμότητα 15.000 μS/cm, ενερ-
γό οξύτητα (pH) 6,36, ραδόνιο (Rn) 1,48 Bq/I,
ράδιο (Ra) 0,07 Bq/I, ουράνιο(U) < 0,005
mg/I, χημικά στοιχεία: χλώριο (CI), νάτριο
(Na), Kάλιο (K), θειϊκά (SO4), οξυανθρακι-
κά (HCO3), ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg) και
αέρια: 423 mg/1 ελεύθερου CO2 και H2S 6.72
mg/l.

Σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις τα
ιαματικά νερά χαρακτηρίζονται ως υπόθερμα,
μεταλλικά, όξινα, Na-Cl-K-B-CO2-H2S χλω-
ριονατριούχα, ασθενώς ανθρακούχα και με-
τρίως υδροθειούχα.

O ιαματικός φυσικός πόρος ενδείκνυται σε
ρευματικές, ορθοπεδικές, νευρολογικές πα-
θήσεις και κακώσεις καθώς και σε δερματο-
πάθειες, σε γυναικολογικές παθήσεις και σε
παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.

4) Iαματική πηγή Παυσανία - Mεθάνων
O φυσικός πόρος έχει θερμοκρασία 28°C,

ηλεκτρική αγωγιμότητα 41.000 μS/cm, ενερ-
γό οξύτητα (pH) 6,35, χημικά στοιχεία: χλώ-
ριο (CI), νάτριο (Na), Kάλιο (K), θειϊκά (SO4),
οξυανθρακικά (HCO3), ασβέστιο (Ca), μα-
γνήσιο (Mg), οξείδιο του πυριτίου (SiO2) και
αέρια: 341 mg/1 ελεύθερου CO2.

Σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις τα
ιαματικά νερά χαρακτηρίζονται ως υπόθερμα,
μεταλλικά, όξινα, Na-Cl-CO2 χλωριονατρι-
ούχα και ασθενώς ανθρακούχα.

O ιαματικός φυσικός πόρος ενδείκνυται σε
ρευματικές, ορθοπεδικές, νευρολογικές πα-
θήσεις και κακώσεις καθώς και σε δερματο-
πάθειες και σε γυναικολογικές παθήσεις και
αντενδεικνυται σε σοβαρά συστηματικά, με-
ταδοτικά και εμπύρετα νοσήματα, πρόσφατες
καρδιααγγειακές και εγκεφαλικές βλάβες, βα-
ριές ψυχικές παθήσεις, εγκυμοσύνη μετά τον
6ο μήνα και έμμηνο ρύση.

5) Iαματική πηγή Σουβάλας - Aίγινας
H ιαματική πηγή της Σουβάλας βρίσκεται

στην παραλία του Bορειοδυτικού τμήματος
της νήσου Aίγινας στη θέση Bαθύ σε ένα αμ-
μώδη ορμίσκο.

O φυσικός πόρος έχει θερμοκρασία 23°C,
ηλεκτρική αγωγιμότητα 13.000 μS/cm, ενερ-
γό οξύτητα (pH) 6,36, ραδόνιο (Rn) 3,37 Bq/I,
ράδιο (Ra) 0,03 Bq/I, ουράνιο(U) < 0,005
mg/I, χημικά στοιχεία: χλώριο (CI), νάτριο
(Na), Kάλιο (K), θειϊκά (SO4), οξυανθρακι-
κά (HCO3), ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg).

Σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις τα
ιαματικά νερά χαρακτηρίζονται ως υπόθερμα,
μεταλλικά, όξινα, Na-Cl χλωριονατριούχα.

O ιαματικός φυσικός πόρος ενδείκνυται σε
ρευματικές, ορθοπεδικές, νευρολογικές πα-
θήσεις και κακώσεις, καθώς και σε δερματο-
πάθειες και αντενδείκνυται σε σοβαρά συ-
στηματικά, μεταδοτικά και εμπύρετα νοσή-
ματα, πρόσφατες καρδιααγγειακές και εγκε-
φαλικές βλάβες, βαριές ψυχικές παθήσεις,
εγκυμοσύνη μετά τον 6ο μήνα και έμμηνο ρύ-
ση.

H αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Πει-
ραιά και Nήσων εντάσσονται στο μεγαλόπνοο
σχέδιο του Περιφερειάρχη Aττικής, κ. Γεωρ-
γίου Πατούλη, για την ανάπτυξη και καθιέ-
ρωση του τουρισμού υγείας στην Eλλάδα ως
χώρα μακροζωΐας και ευζωΐας.

Iαματικές πηγές Πειραιά και Nήσων

Tου Kωνσταντίνου Kουσκούκη 
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