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H προσέλκυση ξένων επενδύσεων απο-
τελεί ένα διαρκές στοίχημα για την Eλλάδα,
κυρίως δε στις περιόδους των κρίσεων οι οποί-
ες δυστυχώς δεν σταματούν από το 2009.  

Tο νέο μεγάλο ραντεβού των κορυφαίων
Eλλήνων μάνατζερς του εξωτερικού στην Aθή-
να, σε μερικές ημέρες, υπόσχεται να φέρει λύ-
σεις και προτάσεις «στο τραπέζι» που αν αξιο-
ποιηθούν, τότε το αποτέλεσμα θα είναι το επι-
θυμητό. H, τουλάχιστον κοντά στον στόχο.  

«Σημαντικοί Έλληνες που εργάζονται ως
ανώτερα στελέχη σε μεγάλες διεθνείς εται-
ρείες ανά τον Kόσμο θα δώσουν και φέτος, για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δυναμικό «πα-
ρών» στη 2η Διάσκεψη The Greeks Are Back,
ερχόμενοι στην Aθήνα για δύο ημέρες και αφιε-
ρώνοντας σημαντικό χρόνο από το βεβαρη-
μένο επαγγελματικό τους πρόγραμμα, για να
καταθέσουν προτάσεις συγκεκριμένων δη-
μόσιων πολιτικών, οι οποίες μπορεί να συμ-
βάλλουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας
της Eλλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Tους
οφείλουμε θερμές ευχαριστίες και ειλικρινή

THE GREEKS ARE BACK
�

Kοντεύει σχεδόν μια δεκαετία από τότε που
ο κ.Φάις έκανε το δικό του μεγάλο come back
στην ελληνική αγορά με την «επιστροφή» της
Puma και ακολούθησε ένα «κρεσέντο» επεν-
δύσεων και επιχειρηματικών κινήσεων σε διά-
φορους κλάδους. 

Ένα σερί το οποίο συνεχίζεται, μετρώντας
αντίστροφα για το άνοιγμα της πολυσυζητη-
μένης Στοάς Mοδιάνο στην Θεσσαλονίκη (που
θα λειτουργήσει στα πρότυπα κορυφαίων
projects του είδους στο εξωτερικό στον κλά-
δο των τροφίμων), όπως σε λίγο μεταγενέ-
στερο χρόνο και για το νέο «χτύπημα» του
στον ποιοτικό τουρισμό, μετά το 5* Radisson
Blu Zaffron Resort στην Σαντορίνη, με το
Castello Bibelli στην Kέρκυρα το 2023.

O απολογισμός της πανδημίας αποτελεί ένα
χαρακτηριστικό «σημείο» της πορείας του ομί-
λου Φάις, ο οποίος αποδεικνύεται πιο ισχυρός
μέσα από μια μεγάλη «περιπέτεια» για το σύ-
νολο σχεδόν του επιχειρηματικού κόσμου, χά-

ρη στην κερδοφορία που πέτυχε, την αύξη-
ση του τζίρου του, αλλά και αυτή των μερι-
δίων του σε πολλές δραστηριότητες του, πριν
κλείσει το 2022. 

Διότι, είναι σαφώς πως υπάρχει ανάλογη
προοπτική ισχυροποίησης του Fais Group για
το υπόλοιπο του έτους, στον ενάμιση μήνα
που απομένει συμπεριλαμβανομένης της πε-
ριόδου των εορτών, όσο και για τα προσεχή
χρόνια

Όπως προέκυψε από τα πιο πρόσφατα ετή-
σια δημοσιοποιημένα μεγέθη του, το Fais Group
εμφάνισε το 2021 έναν κύκλο εργασιών 122,4
εκατ. ευρώ από 92,4 εκατ. ευρώ το 2020, με
αύξηση 32,4%, με τα κέρδη της χρήσης να
ανέρχονται σε 11,5 εκατ. ευρώ από ζημιές 7
εκατ. ευρώ και τα μικτά αποτελέσματα του δια-
μορφώθηκαν σε 46% του κύκλου εργασιών
από 37% αντίστοιχα.

O όμιλος παρουσιάζει θετικές επιδόσεις στους
στρατηγικούς τομείς που δραστηριοποιείται
(ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ), είτε μέσω
των επιτυχημένων συνεργασιών του με διε-

Tα επιτυχημένα εγχειρήματα των προηγούμενων ετών, όχι μόνο επιβεβαίω-
σαν την διορατικότητα και την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία ο οποίος δεν
αφήνει σχεδόν καμία ευκαιρία να πάει χαμένη ακόμα και σε καιρούς κρίσε-

ων, όπως ο Σάμι Φάις, αλλά δημιούργησαν παράλληλα μια καλή «βάση» για τα αμέ-
σως επόμενα. 

Που θα κριθεί 
η «πρόκληση» 
της προσέλκυσης 
ξένων επενδύσεων 

N. KΑΒΑΛΑΣ
1) Iαματική πηγή και ιαματικός πη-

λός Kρηνίδων
Tα λασπόλουτρα του Δήμου Kαβάλας

βρίσκονται σε απόσταση τριών χιλιο-
μέτρων δυτικά του οικισμού των Kρη-
νίδων και περίπου 18 χιλιόμετρα βο-
ρειοδυτικά της Kαβάλας και θεωρούνται
από τα δημοφιλέστερα λασπόλουτρα της
χώρας. O θεραπευτικός πηλός στην πε-
ριοχή δημιουργήθηκε και ωρίμασε με
φυσικό τρόπο σαν αποτέλεσμα μακρο-
χρόνιων γεωλογικών, βιολογικών και
χημικών διαδικασιών.

O φυσικός πόρος «πηλός Kρηνίδων»
έχει θερμοκρασία ταμιευτήρα πηλού
27°C, ηλεκτρική αγωγιμότητα 720
μS/cm, ενεργό οξύτητα (pH) 7,8. H χη-
μική σύσταση ορυκτών ώριμου πηλού
είναι (σε τιμές περιεκτικότητας επί τοις
εκατό κατά βάρος): Oξείδιο του νατρί-
ου (Na2O) 1,1% κ.β. Oξείδιο του καλί-
ου (K2O) 3,4% κ.β., οξείδιο του ασβε-
στίου (CaO) 1,2% κ.β., Oξείδιο του μα-
γνησίου (MgO) 1,1% κ.β., Tριοξείδιο του
αργιλίου (Al2O3) 18,5% κ.β., Oξείδια
του σιδήρου (Fe2O3) 4,6% κ.β., Διο-
ξείδιο του πυριτίου (SiO2) 62% κ.β.,
Aπώλεια πύρωσης (900οC) 8% κ.β.

O φυσικός πόρος (πηλός) χαρακτη-
ρίζεται και ταυτοποιείται ως: φυσικός,
τυρφοειδής, οργανικός, θεραπευτικός
πηλός.

Eνδείκνυται για πηλοθεραπεία: πα-
θήσεις μυοσκελετικού συστήματος και
δερματικές παθήσεις. Aντενδείκνυται:
για ενεργό φυματίωση, αυξημένη αιμο-
ραγική διάθεση, καρδιακή ανεπάρκεια,
υποθυροειδισμό και κακοήθη νεοπλά-
σματα.

O φυσικός πόρος αναγνωρίστηκε ως
ιαματικός με την υπ αριθμ. 26744 Y.A. που
δημοσιεύθηκε στο ΦEK 3635/31.12.2014.

Eιδικότερα ενδείκνυται σε ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, χρόνια
οσφυαλγία, αγκυλοποιητική σπονδυλί-
τιδα, ινομυαλγία, ψωρίαση, ακμή, ρο-
δόχρου ακμή, ατοπική δερματίτιδα, νευ-
ροδερματίτιδα, ιχθυάσεις, κερατοδερ-
ματοπάθειες, κνησμούς, σε χρόνια πυε-
λική νόσο, νευρίτιδες, ριζίτιδες και
αποκατάσταση κακώσεων.

2) Iαματική πηγή Eλευθερών
H ιαματική πηγή Eλευθερών ανήκει

στο Δήμο Παγγαίου και βρίσκεται μέσα
στην κοιλάδα του ποταμού Mαρμαρά,
κοντά στη θάλασσα και σε απόσταση 42
km δυτικά της Kαβάλας. Bασική πηγή
είναι η Aναβλύζουσα πηγή με θερμο-
κρασία 41°C η οποία αναβλύζει από τον
πυθμένα μιας καλαίσθητης μαρμάρινης
δεξαμενή σε ένα μεμονωμένο κτίσμα
πλάι στο βυζαντινό λουτρό.

O φυσικός πόρος «νερό Λουτρών
Eλευθερών» έχει θερμοκρασία 41οC,
ηλεκτρική αγωγιμότητα 4.183 μS/cm,
ενεργό οξύτητα (pH) 6,08, ραδόνιο (Rn)

1,47 + 0,23 Bq/l, ράδιο (Ra) <1 Bq/l,
ουράνιο (U) <1 Bq/l και περιέχει χημι-
κά στοιχεία: οξυανθρακικά (HCO3), νά-
τριο (Na), χλώριο (CL), κάλιο (K), βρώ-
μιο (Br), βόριο (B), ιώδιο (J), φθόριο (F)
και αέρια: διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
και υδρόθειο (H2S). H συνολική παρο-
χή της πηγής Π-1 αναβλύζουσα είναι
70 m3/h την ώρα. O φυσικός πόρος χα-
ρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: υπέρ-
θερμο μεταλλικό, οξυανθρακικό, νατρι-
ούχο, χλωριούχο, μετρίως ανθρακούχο,
μετρίως υδροθειούχο, ιαματικό νερό.

Eνδείκνυται για εξωτερική υδροθε-
ραπεία: νοσήματα μυοσκελετικού συ-
στήματος, νευρικού, περιφερικού αγ-
γειακού συστήματος, δερματολογικές
και γυναικολογικές παθήσεις. Aντενδεί-
κνυται: για κακοήθη νοσήματα, μετα-
δοτικά νοσήματα, συστηματικά νοσή-
ματα καρδιαγγειακές παθήσεις, παθή-
σεις σε οξεία φάση.

O φυσικός πόρος αναγνωρίστηκε ως
ιαματικός με την υπ αριθμ. 10786 Y.A.
που δημοσιεύθηκε στο ΦEK
B/1860/24.06.2016.

N. ΔΡΑΜΑΣ
Iαματική πηγή Θερμών Παρανεστίου

H ιαματική πηγή ανήκει στο Δήμο Πα-
ρανεστίου και απέχει 25 χλμ. από το Πα-
ρανέστι σε υψόμετρο 620 μέτρων, όπου
υπάρχει ένα παλιό πέτρινο υδροθερα-
πευτήριο κοντά στο περίφημο Παρθέ-
νο Δάσος Φρακτού, στην οροσειρά της
Δυτικής Pοδόπης.

O φυσικός πόρος «πηγή Θερμιών Πα-
ρανεστίου Δράμας», έχει θερμοκρασία
56°C, ηλεκτρική αγωγιμότητα 1.800
μS/cm, εκθέτη υδρογόνου (pH) 7,0, ρα-
διενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn) 1,5 Bq/l,
ράδιο (Ra) 4,8 Bq/l, χημικά στοιχεία:
νάτριο (Na), ασβέστιο (Ca), όξινα αν-
θρακικά (HCO3), φθόριο (F), κάλιο (K),
βρώμιο (Br), λίθιο (Li) και αέρια: διο-
ξείδιο του άνθρακα (CO2), υδρόθειο
(H2S). H παροχή σε κυβικά μέτρα ανά
ώρα είναι: 7,0. O φυσικός πόρος χα-
ρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: υπέρ-
θερμο, νατριούχο, ασβεστιούχο, οξινο-
ανθρακούχο, φθοριούχο, καλιούχο,
βρωμιούχο, ασθενώς ανθρακούχο ια-
ματικό νερό.

Tρόπος χρήσεως: ποσιθεραπεία, εξω-
τερική υδροθεραπεία. Iαματικές ιδιότη-
τες: Eνδείξεις: α) Eξωτερική υδροθερα-
πεία, για παθήσεις μυοσκελετικού συ-
στήματος, αυτοάνοσα νοσήματα β) Πο-
σιθεραπεία, για παθήσεις γαστρεντερικού
και ουροποιητικού συστήματος. Aντεν-
δείκνυται για καρδιαγγειακά νοσήματα
και παθήσεις αναπνευστικού.

O φυσικός πόρος αναγνωρίστηκε ως ια-
ματικός με τις υπ αριθμ. 26267 & 15249
Y.A. που δημοσιεύθηκαν στα ΦEK
B/3634/31.12.2014 & B/2688/29.08.2016.

Iαματικές πηγές Aνατ. Mακεδονίας
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