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To καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία του
ήταν αυτό, που ανακοίνωσε η Cenergy
Holdings ξαφνιάζοντας θετικά την επιχειρη-
ματική και επενδυτική κοινότητα.

Θεαματική αύξηση οικονομικών μεγεθών,
εκτίναξη ανεκτέλεστου, αντασφάλιση ενερ-
γειακού/χρηματοδοτικού κόστους και συνέ-
χεια στις συζητήσεις με την Orsted συνθέτουν
το καρέ, που φέρνει τον όμιλο στην «πρώτη
γραμμή» του κλάδου πανευρωπαϊκά. 

Mε κύκλο εργασιών 659 εκατ., προσαρ-
μοσμένα EBITDA 52 εκατ. και καθαρά κέρ-
δη 18,5 εκατ. στο πρώτο 6μηνο η εισηγμέ-
νη συμμετοχών ξεπερνά το φράγμα του 1 δισ.
σε σύνολο χρήσης, με ότι αυτό σημαίνει για
την δυναμική που προσδίδεται στη συνέχεια.

H Cenergy Holdings ευνοήθηκε από την
αύξηση της ζήτησης στον κλάδο της ενέρ-
γειας, έκλεισε συμφωνίες για σειρά έργων στα
«τέσσερα σημεία του ορίζοντα», με τον κλά-
δο των καλωδίων να παραμένει ο κύριος μο-
χλός ανάπτυξης.

H συγκυρία είναι ευνοϊκή για τον ένα εκ
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«Φουλ επίθεση» παίζουν τα τελευταία χρόνια οι Θεσσαλοί γαλακτο-
βιομήχανοι αδελφοί Σαράντη στο «τερέν» του επιχειρείν και οι
επιτυχίες διαδέχονται η μια την άλλη.

Tο «κρεσέντο» των εξαγορών, η κυριαρχία στα γαλ

Tο καλύτερο 
6μηνο της ιστορίας, 
σε «ανοιχτή γραμμή» 
με Orsted

N. ΠΕΛΛΗΣ
1) Iαματική πηγή Λουτρακίου - Aριδαίας

(Πόζαρ)
H ιαματική πηγή ανήκει στο Δήμο Aλμω-

πίας, απέχει 13 km από την Aριδαία και συ-
γκεκριμένα στους πρόποδες του όρους Bό-
ρας (Kαϊμακτσαλάν), σε υψόμετρο 380 μέ-
τρων. Tα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν
την χρήση των ιαματικών νερών, τόσο την
εποχή του Mεγάλου Aλεξάνδρου όσο και επί
Pωμαϊκής και Bυζαντινής περιόδου.

O φυσικός πόρος «θερμή πηγή Λουτρα-
κίου Aριδαίας-Aλμωπίας» έχει θερμοκρασία
37,8°C, ηλεκτρική αγωγιμότητα 1.120 μS/cm,
ενεργό οξύτητα (pH) 6,5, ραδόνιο (Rn) 37,1
+ 2,1 Bq/l, ράδιο (Ra) 0,26 + 0,13 Bq/l, ου-
ράνιο (U) <1/ Bq/l και χημικά στοιχεία: ασβέ-
στιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), οξυανθρακικά
(HCO3), κάλιο (K), αρσενικό (As). H παρο-
χή είναι 200 κυβικά μέτρα ανά ώρα. 

O φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυ-
τοποιείται ως: ομοιόθερμο, μεσομεταλλικό,
οξυανθρακικό, ασβεστούχο, μαγνησιούχο,
καλιούχο, αρσενικούχο, υποτονικό ιαματικό
νερό.  O φυσικός πόρος αναγνωρίστηκε ως
ιαματικός με την υπ’ αριθμ. 26270 Y.A. που
δημοσιεύθηκε στο ΦEK B/3626/31.12.2014.

Eιδικότερα ενδείκνυται σε ρευματοειδή
αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, χρόνια οσφυαλ-
γία, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ινομυαλ-
γία, ψωρίαση, ακμή, ροδόχρου ακμή, ατο-
πική δερματίτιδα, νευροδερματίτιδα, ιχθυά-
σεις, κερατοδερματοπάθειες, κνησμούς, σε
χρόνια πυελική νόσο, νευρίτιδες, ριζίτιδες και
αποκατάσταση κακώσεων.

N. ΣΕΡΡΩΝ
1) Iαματική πηγή Σιδηροκάστρου

Σε απόσταση 7 χιλ. από την πόλη του Σι-
δηροκάστρου βρίσκονται τα ιαματικά λουτρά
Σιδηροκάστρου, γνωστά από τα Bυζαντινά
χρόνια τα οποία διοικητικά ανήκουν στο Δήμο
Σιντικής. O φυσικός πόρος «Nερό Γεώτρη-
σης (αντλούμενη) Λουτρών Σιδηροκάστρου»
Δήμου Σιντικής έχει θερμοκρασία 43,5°C, ηλε-
κτρική αγωγιμότητα (μ.ο.): στους 25°C: 1.770
μS/cm, ενεργό οξύτητα (Ph) (μ.ο.): 6,7, ρα-
διενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn) (μ.ο.): 31,87
+ 0,4 Bq/I, ράδιο (Ra) (μ.ο.): < 0,4 Bq/I,
ουράνιο (U):<1 Bq/I. Xημικά στοιχεία: νάτριο
(Na+), ασβέστιο (Ca+), όξινα ανθρακικά
(HC03), κάλιο (K+), φθόριο (F-) και αέρια:
διοξείδιο του άνθρακα (CO2). H παροχή σε κυ-
βικά μέτρα ανά ώρα είναι: 17 m3/h. O φυσι-
κός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως
υπέθερμος, μεταλλικός, μετεωρικός και θα-
λάσσιος, υποτονικός με Na+ - Ca+ - HCO3»
- K+ - F-, ασθενώς ραδιενεργός-μέτρια αν-
θρακούχος.
Tρόπος χρήσεως: εξωτερική υδροθεραπεία. 

O φυσικός πόρος αναγνωρίστηκε ως ια-
ματικός με την υπ’ αριθμ. 4992 Y.A. που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦEK B/1400/25.04.2018.

Eιδικότερα ενδείκνυται σε ρευματοειδή
αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, χρόνια οσφυαλ-
γία, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ινομυαλ-
γία, ψωρίαση, ακμή, ροδόχρου ακμή, ατο-
πική δερματίτιδα, νευροδερματίτιδα, ιχθυά-
σεις, κερατοδερματοπάθειες, κνησμούς, σε
χρόνια πυελική νόσο, νευρίτιδες, ριζίτιδες και
αποκατάσταση κακώσεων.

2) Iαματική πηγή Aγκίστρου
H ιαματική πηγή απέχει 125 km από τη

Θεσσαλονίκη βρίσκεται το ακριτικό χωριό Άγκι-
στρο του Δήμου Σιντικής. Mέχρι το 1998 υπήρ-
χε μόνο το βυζαντινό χαμάμ ενώ σήμερα υπάρ-
χουν σύγχρονες εγκαταστάσεις με όμορφα
αγροτουριστικά καταλύματα και ξενώνες.

O φυσικός πόρος «νερό θερμής Πηγής
Aγκίστρου Σερρών», έχει θερμοκρασία 37°C
(μ.ό.), ηλεκτρική αγωγιμότητα 434 μS/cm
(μ.ό.), ενεργό οξύτητα (pH) 7,3 (μ.ό.), ρα-
διενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn) 21,03 + 4,97
Bq/l (μ.ό.), ράδιο (Ra) 0,15 + 0,1 Bq/l, ου-
ράνιο (U)< 1 Bq/l, χημικά στοιχεία: νάτριο
(Na+), ασβέστιο (Ca2+), όξινα ανθρακι-
κά(HCO3), θειϊκό (SO42-), φθόριο (F-), κά-
λιο (K+). H παροχή σε κυβικά μέτρα είναι 40
m3/h. O φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και
ταυτοποιείται ως: ομοιόθερμο, μεσομεταλλι-
κό, υποτονικό, νατριούχο, ασβεστούχο, θει-
ϊκό, οξυανθρακούχο, καλιούχο, φθοριούχο
ιαματικό νερό.

Tρόπος χρήσεως: εξωτερική υδροθεραπεία.
Aντενδείκνυται για συστηματικά, μεταδοτικά
και κακοήθη νοσήματα, ηπατική και νεφρική
ανεπάρκεια. O φυσικός πόρος αναγνωρίστηκε
ως ιαματικός με την υπ’ αριθμ. 9969 Y.A. που
δημοσιεύθηκε στο ΦEK B/1600/07.06.2016

Eιδικότερα ενδείκνυται σε ρευματοειδή
αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, χρόνια οσφυαλ-
γία, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ινομυαλ-
γία, ψωρίαση, ακμή, ροδόχρου ακμή, ατο-
πική δερματίτιδα, νευροδερματίτιδα, ιχθυά-
σεις, κερατοδερματοπάθειες, κνησμούς, σε
χρόνια πυελική νόσο, νευρίτιδες, ριζίτιδες και
αποκατάσταση κακώσεων.
3) Iαματική πηγή Nιγρίτας

H ιαματική πηγή των Θερμών Nιγρίτας βρί-
σκεται σε απόσταση 22 km νότια της πόλης
των Σερρών και ανήκει στο Δήμο Bισαλτίας.
Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν τόσο θερ-
μές πηγές όσο και γεωτρήσεις που περιχα-
ράζουν ένα γεωθερμικό πεδίο. Tα λουτρά
χρονολογούνται από τη Bυζαντινή εποχή κα-
θώς σώζεται βυζαντινό λουτρό. O φυσικός
πόρος «νερό πηγής Λουτρών Θερμών Nι-
γρίτας» έχει θερμοκρασία 45,6°C (μ.ό.), ηλε-
κτρική αγωγιμότητα 11.753 μS/cm, ενεργό
οξύτητα (pH) 6,3, ραδόνιο (Rn) 7,6 Bq/I, ρά-
διο (Ra) 0,07 Bq/I, ουράνιο (U) < 5 μg/l, χη-
μικά στοιχεία: όξινα ανθρακικά (HCO3-), νά-
τριο (Na+), ασβέστιο (Ca2+), μαγνήσιο
(Mg2+), πυριτικά (SiO2), κάλιο (K+), φθό-
ριο (F-) και αέρια: υδρόθειο (H2S) και διο-
ξείδιο του άνθρακα (CO2). H παροχή σε κυ-
βικά μέτρα είναι περίπου 10 m3/h. O φυσι-
κός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται
ως: μετρίως ανθρακούχο, μετρίως θειούχο,
υπέρθερμο, υποτονικό, οξυανθρακικό, να-
τριούχο, ασβεστούχο, μαγνησιούχο, χαλα-
ζιακό, καλιούχο, φθοριούχο ιαματικό νερό.

Tρόπος χρήσεως: εξωτερική υδροθερα-
πεία. Eνδείκνυται για νοσήματα μυοσκελε-
τικού και νευρικού συστήματος, δερματο-
λογικές και γυναικολογικές παθήσεις.

Aντενδείκνυται για συστηματικά, μετα-
δοτικά και κακοήθη νοσήματα, ηπατική και
νεφρική ανεπάρκεια. O φυσικός πόρος ανα-
γνωρίστηκε ως ιαματικός με την υπ’ αριθμ.
5536 Y.A. που δημοσιεύθηκε στο ΦEK
B/1114/19.04.2016.

Iαματικές Πηγές N. Πέλλης και Σερρών

Tου Kωνσταντίνου Kουσκούκη 

Kαθηγητής Δερματολογίας - Nομικός - Πρόεδρος της Iπποκρα-
τείου Aκαδημίας Iαματικής Iατρικής - Πρόεδρος Παγκόσμιας

Aκαδημίας Kινέζικης και Συμπληρωματικής Iατρικής

Kιν.: 6944307423 - Email: konkouskoukis@gmail.com 

TOURISM INSIDER

Mε «φουλ επίθεση»Mε «φουλ επίθεση»Mε «φουλ επίθεση»Mε «φουλ επίθεση»Mε «φουλ επίθεση»

Πιο πρόσφατο επενδυτικό «χτύπημα» τους
υπήρξε η εξαγορά της βουλγαρικής θυγατρι-
κής της ΔEΛTA, με κόστος κοντά στα 70 εκατ.
ευρώ και με προυπόθεση για την ολοκλήρω-
ση της την έγκριση της συναλλαγής από τη
Bουλγαρική Eπιτροπή Aνταγωνισμού. Δεν εί-
ναι, όμως, η πρώτη φορά που ο Mιχάλης και
ο Δημήτρης Σαράντης βάζουν το χέρι βαθιά
στην τσέπη, καθώς έχουν προηγηθεί και άλ-
λες κινήσεις τους με «όχημα» τον όμιλο τους
Eλληνικά Γαλακτοπωλεία, όπως για παράδειγμα
η απόκτηση της παραδοσιακής εταιρίας ανα-
ψυκτικών Kλιάφα, το εμφιαλωμένο νερό Δου-
μπιά και φυσικά από παλαιότερα έτη υπήρχαν
στην «ομάδα» τους και οι Tυράς, Oλυμπος και
Pοδόπη, ενώ οι πληροφορίες τους θέλουν φυ-
σικά να μην σταματούν εδώ...

Στην θεσσαλική αγορά συζητιέται έντονα
αυτή την εποχή ότι η οικογένεια Σαράντη σκο-
πεύει να επεκτείνει τις ήδη πλούσιες επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες της σε έναν ακόμα
κλάδο της αγοράς, αυτόν των ταχυφαγείων.
Tων fast food, δηλαδή. Kαι η κουβέντα δεν γί-
νεται, φυσικά, τυχαία αφού η υπηρεσία πα-

ροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυ-
πηρετήσεως και αυτές από καφετέρια προ-
στέθηκαν πρόσφατα στο καταστατικό του ομί-
λου!

H νέα επένδυση των 70 εκατ. ευρώ επιβε-
βαιώνει ξεκάθαρα τις προθέσεις τους και επι-
φέρει το ανάλογο όφελος σε επίπεδο μεγεθών
της επιχείρησης τους.

Kαθότι με την προσάρτηση της συγκεκρι-
μένης εταιρίας στο «άρμα» τους αυτομάτως
θα κατοχυρώσουν μια ηγετική θέση στα ρά-
φια της γειτονικής χώρας αλλά και στη ζώνη
γάλακτος, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει
με διάφορους τρόπους και σε κάθε περίπτω-
ση να ενισχύσει τον εξαγωγικό χαρακτήρα του
ομίλου τους στρην περιοχή των Bαλκανίων. 

H ΔEΛTA, αν και θα εισπράξει ένα σεβα-
στό τίμημα, χάνει ένα από τα βασικά της πε-
ριουσιακά στοιχεία, που έφερνε στον όμιλο
τζίρο και κερδοφορία και τώρα θα μεταφερθεί
σε έναν ανταγωνιστή της. Πόσο μάλλον σε μια
δύσκολη περίοδο για τους εγχώριους «παί-
κτες» της γαλακτοβιομηχανίας. 

Kαλά «οχυρωμένος» ο όμιλος των αδελ-
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